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ΠΡΟΣ : ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια ενός (01) Αυτόματου Εξωτερικού 

Απινιδωτή.  

 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπ. Αυτοδιοίκησης [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] κ.λ.π.. 

3. Το Π.Δ. 129 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας», όπως 

τροποποιήθηκε με την αρ. 15840/156612 (ΦΕΚ 4788 τ.Β/26-10-2018) απόφαση. 

4. Τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-

Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

5. Tο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

6. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

7. Τις διατάξεις της παρ.3α του αρ. 53 του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α’/9-3-2021) 

«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». 

8. Τις διατάξεις της περ. 7 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 « Ρυθμίσεις για το σύστημα 

διακυβέρνησης των δήμων και των περιφερειών».  

9. Τις διατάξεις της παρ.2 του αρ.14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν.4625/2019 

(ΦΕΚ 139 Α'/31-8-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 

επείγουσες διατάξεις». 

10.  Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» άρθρα 75 

έως 83 του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση 

στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & 
Κουμουνδούρου  
Τ.Κ.: 411 10, ΛΑΡΙΣΑ  
Τηλ: 2413-506290 
e-mail: d.patsios@thessaly.gov.gr 
Πληροφ.: Δημήτριος Πάτσιος  
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11. Τις διατάξεις της παρ.2 του αρ.3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’/09-08-19) «Αρμοδιότητες 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών».  

12. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4795/2021, «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου και Περιφέρειας…».  

13. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, 

Αυτοδιοίκηση & την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50ΕΚ» και 

ειδικότερα το άρθρο 176 που αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.  

14. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις». 

15. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999» (ΦΕΚ 45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

16. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/2010), «Δικαστική προστασία κατά την 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων». 

17. Την αρίθμ.: Υ4α/οικ.15576/5-2-2007 (ΦΕΚ 219/Β/22-2-2007) Υπουργική Απόφαση, 

«Κανόνες οργάνωσης συστήματος Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΑ). 

18. Την αριθμ. 1409/6.6.2007 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού 

Συμβουλίου Υγείας. 

19. Την αρίθμ.: Υ4α/οικ./22-08-2007 εγκύκλιο, «Κανόνες Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού 

Απινιδωτή ή Απινιδωτή σε Δημόσιους Χώρους». 

20. Την αρ. πρωτ. 467480/29-11-2022 εισήγηση για έγκριση εξειδίκευσης δαπανών της 

Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

21. Την αριθμ. 1382/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (θέμα 45ο), απόσπασμα 

πρακτικού 45ο/14-12-2022 (ΑΔΑ: ΕΒΜΣ7ΛΡ-ΟΚ6). 

22. Η δαπάνη θα καλυφθεί από την πίστωση που προβλέφθηκε στον ΚΑΕ 1729 και Φορέα 073 

στον Προϋπολογισμό 2023 της Περιφέρειας Θεσσαλίας–Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.  

23. Το αρ. πρωτ. 494690/15-12-2022 Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 22REQ011846491 2022-12-19) 

24. Την απόφαση 23/2023 Πρακτικό 1ο/16-1-2023 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΞΤ77ΛΡ-

ΕΑ3) 

25. Την με α/α 529 (αρ.πρωτ.οικ. 28422/23-01-2023, ΑΔΑΜ: 22REQ012018292/2023-01-23,  - 

ΑΔΑ:ΛΙΑ17ΛΡ-Η3Ο) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

26. Tη με αρ. 388/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – Πρακτικό 11ο/26-4-2022 

(ΑΔΑ:9ΩΑ67ΛΡ-ΛΤ0) με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό συγκρότησης συλλογικού 

οργάνου που αφορά τη παραλαβή υλικών και πιστοποίηση παροχής 

υπηρεσιών/εργασιών  αρμοδιότητας Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

για το έτος 2022. 

Προσκαλούμε 
 

Όσους έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης προσφοράς (η οποία δεν είναι 

ηλεκτρονική) για την προμήθεια ενός (01) Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, μετά 

από αίτημα της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελώνα, προκειμένου να εγκατασταθεί στο 

Αθλητικό Κέντρο Αμπελώνα, να υποβάλλουν προσφορά (σύμφωνα με τα συνημμένα 

υποδείγματα). 
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Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

 
 

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, είναι η προμήθεια και παραχώρηση ενός (01) 

«Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή», μετά από αίτημα που κατατέθηκε από τη Δημοτική 

Κοινότητα Αμπελώνα, για να τοποθετηθεί στο Αθλητικό Κέντρο Αμπελώνα και 

συγκεκριμένα στο κλειστό Γυμναστήριο του Αμπελώνα, συνολικού ποσού έως δύο 

χιλιάδων ευρώ (2.000,00€), (συμπεριλαμβανομένου 6% Φ.Π.Α), σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ (AED). 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή), η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας για το σύνολο του αντικειμένου της 

πρόσκλησης. 

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τα δικαιολογητικά, οι τεχνικές προδιαγραφές (Τεχνική Προσφορά) και η Οικονομική 

προσφορά τοποθετούνται μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο και υποχρεωτικά 

στην Ελληνική γλώσσα.  

Ο ενιαίος αυτός φάκελος, με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα, θα περιέχει δύο επί 

μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:  

1. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα περιέχει 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως προσδιορίζονται 

στην παρούσα πρόσκληση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ (AED) 

2. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», θα περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 

Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.  

Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος, θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις:  

- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ :………………… 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (01) 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ» 

Να μην ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο 

Υπηρεσίες Ονομασία 

υπηρεσιών 

Κωδικός 

CPV 

Περιγραφή 

Είδους CPV 

Εκτιμώμενη αξία με 

ΦΠΑ 

Προμήθεια  Αυτόματος 

Εξωτερικός 

Απινιδωτής 

33182100-0 Απινιδωτής Έως 2.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 6% Φ.Π.Α. 

Έως 2.000,00€ 
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3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την οικονομική τους 

προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:  

I. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), που μπορούν 

να αναζητήσουν και από τον ιστότοπο www.gov.gr στην οποία θα αναγράφονται τα 

στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν, 

η οποία θα φέρει ως ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και να 

δηλώνεται:   

 Ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

 Δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 (παρ. 1,2 & 4) και 74 του Ν. 

4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 

αποκλεισθούν.  

 Ο νόμιμος εκπρόσωπός τους. 

 Ότι η οικονομική προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 

αυτές που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, τις οποίες αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα καθώς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 Υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 

έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται αποκλειστικά 

στον e-ΕΦΚΑ).  

 Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης να δηλώνεται ότι ο οικονομικός 

φορέας:  

α) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

β) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και  

γ) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του πειθαρχική ποινή ή άλλου είδους κύρωση στο πλαίσιο 

του επαγγέλματός του από αρμόδια εποπτική αρχή /φορέα με πειθαρχικές – κυρωτικές 

αρμοδιότητες.  

 

Για την έκδοση των Υπ. Δηλώσεων, μπορείτε να εισέλθετε στον ιστότοπο 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr 

II. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. 

III. Φορολογική Ενημερότητα,  

IV. Ασφαλιστική Ενημερότητα,  

V. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας. 

VI. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. 

VII. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης”, 
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VIII. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο. (Παρέχονται διευκρινίσεις 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Η τεχνική προσφορά και οι υποχρεώσεις του αναδόχου θα πρέπει να καλύπτουν τις 

τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ (AED) 

της παρούσας πρόσκλησης.  

 
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων, θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το προϋπολογιζόμενο 

ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€), συμπεριλαμβανομένου 6% Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α υπερβαίνει το προϋπολογιζόμενο 

ποσό,  η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.  

Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ, καθαρή αξία, το 

ποσό Φ.Π.Α καθώς και τελική τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 

 
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κατά την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου, θα αποσφραγισθεί αρχικά ο υποφάκελος 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα αξιολογηθεί σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία (όπως αναφέρεται στα σχετικά της παρούσας).  

Οι υποφάκελοι των συμμετεχόντων που θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», θα συνεχίσουν με την αποσφράγιση 

των φακέλων των «Οικονομικών Προσφορών» τους.  

Ανάδοχος θα οριστεί, ο προμηθευτής που έχει καταθέσει οικονομική προσφορά με την 

χαμηλότερη τιμή.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή, έως και 

δέκα (10) ημέρες μετά την υπογραφή της Σύμβασης.  

Σημειώνεται ότι: Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, 

υπογράφεται από τον ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 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. 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα (Πέμπτη 

02/02/2023) και ώρα: 10:00 στο γραφείο 0.44 του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Λάρισα, Ισόγειο Διοικητηρίου 

Περιφέρειας), από την επιτροπή, σύμφωνα με την ανωτέρω (26) σχετική απόφαση. 
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7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας του οικονομικού έτους 2023 και συγκεκριμένα με δέσμευση πίστωσης του 

Φορέα 073 στον ΚΑΕ 1729, συνολικού ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€), 

συμπεριλαμβανομένου 6% Φ.Π.Α.  

 

8. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν 

ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού:  

02/02/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. 

στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ  

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας  
Διοικητήριο (Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου, ΤΚ. 41110, Λάρισα) 

 (γραφείο 47, ισόγειο ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ). 

 

Οι Φάκελοι των συμμετεχόντων, κατατίθενται ή αποστέλλονται και λαμβάνουν αριθμό 

πρωτοκόλλου μέχρι και την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα στην προαναφερόμενη 

ταχυδρομική διεύθυνση.  

Οι Φάκελοι των συμμετεχόντων, που κατατίθενται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία 

και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται στον συμμετέχοντα χωρίς να 

αποσφραγιστούν.  

 

Με την υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι 

αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, να διακοπεί, 

αναβληθεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει 

οποιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της αναθέτουσας αρχής. 

Διευκρινίζεται ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχουν το δικαίωμα 

σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας έως την πληρωμή, να ζητήσουν από τον 

προμηθευτή, κάθε επιπλέον δικαιολογητικό που κρίνουν σκόπιμο. 

 
 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

 
Επισυνάπτονται:  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ (AED)  
ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ (AED) 

 Να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας και 
σύμφωνος με τα πρωτόκολλα του ισχύοντος ERC Guidelines 

 Να είναι στέρεος και ανθεκτικός σε σκληρή χρήση.   

 Να πληροί τις απαιτήσεις: 
 Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και κρούση, διαθέτοντας πιστοποίηση “1 meter 

drop test” τουλάχιστον 
 Λειτουργία σε συνθήκες υγρασίας έως 95% και θερμοκρασία 0-45 °C 
 Υψηλή αντοχή σε εισροή σκόνης ή υγρών, βάσει προτύπου IP55 ή μεγαλύτερου 

 Να είναι φορητός, μικρού όγκου, με βάρος μικρότερο από 3.5 Kg 
συμπεριλαμβανομένης της μη επαφορτιζόμενης μπαταρίας και ενός ζεύγους 
αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων 

 Η μέγιστη χορηγούμενη ενέργεια να είναι τουλάχιστον 150 Joules 

 Να λειτουργεί με μπαταρία μη επαναφορτιζόμενη, και να αποδίδει τουλάχιστον 300 
απινιδώσεις στην ενέργεια των 150 Joules ή 15 h λειτουργίας monitoring, χωρίς ή 
με την ανάγκη μιας και μόνο αλλαγής μπαταρίας η οποία δεύτερη μπαταρία θα 
συνοδεύει την συσκευή κατά την παράδοση 

 Να μπορεί να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 30 απινιδώσεις ή 60 min λειτουργίας 
από την στιγμή που θα ενεργοποιηθεί η ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας (low 
battery) 

 Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας να είναι τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια σε 
κατάσταση αναμονής (standby) 

 Να δύναται η συσκευή να λειτουργεί και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία 
σε πλήρη φόρτιση να αποδίδει τουλάχιστον 150 απινιδώσεις στην ενέργεια των 150 
Joules ή 5 h λειτουργίας της συσκευής 

 Να μετράει αυτόματα την αγωγιμότητα του σώματος του ασθενούς και να αποδίδει 
την κατάλληλη ενέργεια απινίδωσης 

 Να είναι κατάλληλος και για παιδιατρική χρήση με διαβαθμισμένη ενέργεια 
απινίδωσης. Το όριο εναλλαγής μεταξύ αυτοκόλλητων pads ενηλίκων και παίδων 
να καθορίζεται από τα ισχύοντα πρωτόκολλα 

 Όλες οι συνδέσεις με τον ασθενή να είναι ηλεκτρικά μονωμένες 

 Η αποθηκευμένη ενέργεια να εκφορτίζεται εσωτερικά και αυτόματα στον απινιδωτή 
αν δεν χoρηγηθεί απινίδωση σε χρόνο έως 30 sec στον ασθενή 

 Η λειτουργία του απινιδωτή να είναι απλή στη χρήση και να διαθέτει φωνητικές και 
οπτικές οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες για την εκτέλεση καρδιοπνευμονικής 
αναζωογόνησης (CPR) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνες με τον ισχύοντα 
αλγόριθμο του ERC Guidelines 

 Να διαθέτει αυτόματο κύκλωμα ανάλυσης του ΗΚΓ, αναγνώρισης αρρυθμιών που 
απαιτούν την εφαρμογή απινίδωσης, να φορτίζει αυτόματα τα κυκλώματα 
απινίδωσης και να ειδοποιεί τον χειριστή για την ανάγκη απινίδωσης η οποία θα 
πραγματοποιείται μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού. Ο χρόνος ανάλυσης του ΗΚΓ 
να μην υπερβαίνει τα 10 sec από τη στιγμή επιτυχούς σύνδεσης του ζεύγους των 
αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων 

 Ο χρόνος φόρτισης στην ενέργεια των 150 Joules να μην υπερβαίνει τα 10 sec μe 
καινούργια και πλήρως φορτισμένη μπαταρία 

 Να διαθέτει οθόνη LCD προκειμένου σε αυτή να απεικονίζεται το ΗΚΓ και διάφορα 
προειδοποιητικά μηνύματα και συναγερμοί. 
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 Να πραγματοποιεί λήψη και απεικόνιση ΗΚΓ μέσω 3-lead καλωδίου που θα 
παραδοθεί με την συσκευή 

 Να διαθέτει αυτόματους και χειροκίνητους περιοδικούς ελέγχους της ετοιμότητας 
της συσκευής με αντίστοιχη οπτική ένδειξη 

 Να διαθέτει κύκλωμα ελέγχου της αγωγιμότητας των αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων 
(pads) όσον αφορά το gel επαφής αυτών 

 Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης σε εσωτερική μνήμη, τουλάχιστον δύο (2) 
περιστατικών ανάνηψης, με δυνατότητα μεταφοράς, αποθήκευσης και ανάλυσής 
τους σε Η/Υ, μέσω ειδικού λογισμικού (software) που θα συνοδεύει την συσκευή 
όπως και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την επιτυχή διασύνδεση της συσκευής με 
τον Η/Υ 

 Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς που διαθέτει ιμάντα ανάρτησης για 
ευκολότερη μεταφορά, ένα (1) ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (pads) ενηλίκων 
μιας χρήσεως, ένα (1) ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (pads) παίδων μιας 
χρήσεως, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παρελκόμενα για την πλήρη λειτουργία του 

 Να είναι δυνατή η στερέωση της συσκευής σε επιτοίχια βάση στήριξης που 
συνοδεύεται από πιστοποίηση τουλάχιστον 10G, του ίδιου ή άλλου κατασκευαστή, 
εξασφαλίζοντας την ασφαλή και στέρεα τοποθέτησή της. Το κόστος της βάσης 
στήριξης να περιλαμβάνεται στην τιμή της προσφερόμενης συσκευής. 

 Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου 
μοντέλου, καθώς επίσης και να συνοδεύεται από το επίσημο εγχειρίδιο λειτουργίας 
και το τεχνικό εγχειρίδιο στην αγγλική γλώσσα ή στην ελληνική γλώσσα. Κατά την 
παράδοση να κατατεθούν και τα δύο μεταφρασμένα στα ελληνικά. 

 Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία, και επάρκεια 
εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια. 
Η επάρκεια του SERVICE να αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των 
τεχνικών της εταιρίας επί του προσφερόμενου μοντέλου 

 Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark 

 Να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 ή/και ISO 13485. 

 Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά 

 Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας με διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) έτη 

 Να υπάρχει υπέυθυνο service από την προμηθεύτρια εταιρεία και επάρκεια 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  Α:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ   

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

ΑΦΜ – ΔOY  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΠΟΛΗ, ΝΟΜΟΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / E-MAIL  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

                     
Ημερομηνία: 

Για τον υποψήφιο ανάδοχο προμηθευτή 
Σφραγίδα/υπογραφή 

 
 

Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου:  
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 ΠΙΝΑΚΑΣ Β:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΠΟΣΟ ΦΠΑ 

6% 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 

Αυτόματος 
Εξωτερικός 
Απινιδωτής 

Ένας   
(01)  

    

 

 
Ημερομηνία: 

Για τον υποψήφιο ανάδοχο προμηθευτή 
Σφραγίδα/υπογραφή 

 
 

Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του.  

2. Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής 
που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της 
ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.  

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής 
που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου 
ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται).  

4. Υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός 
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν 
υπάγεται αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ).  

5. Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης να δηλώνεται ότι 
ο οικονομικός φορέας:  
α) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 
β) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και  
γ) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του πειθαρχική ποινή ή άλλου είδους κύρωση στο 
πλαίσιο του επαγγέλματός του από αρμόδια εποπτική αρχή /φορέα με πειθαρχικές – 
κυρωτικές αρμοδιότητες.  
Για την έκδοση των Υπ. Δηλώσεων, μπορείτε να εισέλθετε στον ιστότοπο: 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-

gov-gr 

6. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, 
από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του 
Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.  

7. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν 
έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

8. Εκτύπωση της καρτέλας“Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.   

 Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο. 
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 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, 
 Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και 

υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της στο ΓΕΜΗ προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 

πριν από την υποβολή του.   

 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών 
του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.  
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν 
χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω 
έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού 
οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές 
εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. 
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