
            

 

 

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΥΤΙΑ (ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΟ.     

 

H Δ/νση Δημ. Υγείας &  Κοιν. Μέριμνας της ΠΕ Χίου προτίθεται να προβεί   σε προμήθεια πέντε (5) 
τεμάχια αυτόματους εξωτερικούς Απινιδωτές μαζί με πέντε (5) τεμάχια κουτιά (χωρίς συναγερμό) 
για την τοποθέτηση των αντίστοιχων απινιδωτών σε τοίχο.   
   

(Προϋπολογισμός 8.000,00 Ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 

Η ανωτέρω προμήθεια πραγματοποιείτε στα πλαίσια της συν διοργάνωσης με τα Αγροτικά Ιατρεία, 

εκπαίδευσης και ενημέρωσης των κατοίκων των κοινοτήτων για την βασική υποστήριξη και την 

ασφάλεια της ζωής τους. 

       

Οι προσφορές που θα κατατεθούν,  θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες σε κλειστό φάκελο 

μέχρι την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ., στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας/Τμήμα 

Κοιν Αλληλεγγύης  ΠΕ Χίου (Κων Μονομάχου 35-37, 82131 Χίος).   

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.  

Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία αποτελεί έρευνα αγοράς με σκοπό την επίτευξη της οικονομικότερης 

Προσφοράς, βάση τιμής. Ο μειοδότης (που η προσφορά του θα έχει την χαμηλότερη τιμή), αφού ενημερωθεί με 

email από το Τμήμα Κοιν Αλληλεγγύης ΠΕ Χίου θα πρέπει να μας προσκομίσει πριν την ημερομηνία συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία θα γίνει η έγκριση της απευθείας ανάθεσης, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά που είναι : α) ασφαλιστική και β) φορολογική ενημερότητα. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 2271352618 και 2271352603 ή στα e-

mail dychios@2532.syzefxis.gov.gr και amisentzis@2532.syzefxis.gov.gr  έως την  Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020 
και ώρα 12.00 μ.μ..    

Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 
https://www.pvaigaiou.gov.gr/ στη θέση Ενημέρωση – Διαγωνισμοί.  
                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 
    ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΑΛΟΥ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  
                        
 
 
                            Χίος, 06/08/2020 
                            Αρ.Πρωτ.:  οικ 1668 
 
  
 

Ταχ. Δ/νση 
Τ. Κ. 
Πληροφορίες 
Τηλ 
Fax 
E-mail 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Κων. Μονομάχου 35-37 

82131  

Α. Μισεντζής  

2271352618,  

2271352615 

amisentzis@2532.syzefxis.gov.gr  

 

ΠΡΟΣ : 

1. Επιμελητήριο Χίου 

     (με email) 
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