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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Αφού λάβαμε υπόψη: 
Το Γενικό Νοσοκομείο  Κορίνθου, έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

(Φ.Ε.Κ. Α΄19/1995). 
2. Ν.2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247 τ.Α) 
3. Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/2005), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3370/2005 (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 175/2005) και 3527/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 25/2007). 

4. Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 « Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 
Υπουργείο Υγείαςκαι Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει 
σήμερα (ΦΕΚ 134/τ.Α/18.6.07)  

5.   Τις διατάξεις του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας 
των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.  
6.   Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου» (ΦΕΚ Α’  
204 /19-7-1974)  
7. Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων , Κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/ 665 Ε.Ο.Κ.».  
8.Τις διατάξεις του  Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
150/2007).  
9. Την με αρ. 1/1.2.2010 ΚΥΑ των Υπουργείων Υ.Υ. & Κ.Α. και Οικονομικών, με την οποία 
εντάχθηκε το υπό προμήθεια είδος στο ΠΠΥΥ 2010 (ΦΕΚ  99/τ.Β/ 3.2.2010) 
10.Tις υπ΄αριθμ.11/27.5.2010 και 14/21-07-2010 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 
11.  Το  υπ΄αριθμ 14/18.6.2010 (θ: 71) απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής 
Προμηθειών Υγείας  του Υ.Υ.& Κ.Α.  σχετικά με έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  και 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
12.Τις υπ΄αριθμ. 17/20.9.2010 (θ: 6) και 20/14.10.2010 αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προσκαλεί σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή 
προσφορών-έρευνα αγοράς για την προμήθεια Οινοπνεύματος Αφυδατωμένου  (ΚΑΕΠ 00602-
59300 CPV 24322500-2 ΚΑΕ 1311), για ένα (1) έτος, για 4.000 λίτρια, προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.800,00€ συμπ.του ΦΠΑ και όπως οι παρακάτω  τεχνικές προδιαγραφές: 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
Φυσικές ιδιότητες 

Είναι  υγρό άχρωμο  και ευδιάλυτο  στο νερό . Έχει ευχάριστη  γεύση και σχετικά  
ευχάριστη, αν  και δριμεία, οσμή.  Η αιθανόλη αναμιγνύεται  με το νερό  σε κάθε αναλογία  



και κατά την ανάμιξη  παρατηρείται  ελάττωση όγκου, ενώ εκλύεται   θερμότητα. Σημείο 
βρασμού   βαθμών C 78-79 

Φυσιολογικές  ιδιότητες 
 Όταν η αιθυλική αλκοόλη  καταποθεί σε μικρές ποσότητες, προκαλεί αίσθημα  ευφορίας. 
Σε μεγαλύτερες ποσότητες διαταράσσει  την ομαλή λειτουργία  του εγκεφάλου  
προκαλώντας  την κατάσταση που χαρακτηρίζεται  ως μέθη ( κοινώς μεθύσι) ). Σε  ακόμη 
μεγαλύτερες  ποσότητες προκαλεί απώλεια αισθήσεων  και σε σπάνιες περιπτώσεις 
θάνατο. Θανατηφόρος  είναι επίσης και η ενδοφλέβια  χορήγηση της . 
Χρήσεις . 
Χρησιμοποιείται ως διαλύτης  σε πολλές εφαρμογές  τόσο της καθημερινής ζωής (πχ σε 
μαρκαδόρους  οινοπνεύματος ,κόλλες κτλ) όσο και της βιομηχανίας. 
Χρησιμοποιείται  επίσης  ευρύτατα  στην ιατρική  ως απολυμαντικό . 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι   
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 13.2.2008) 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ   ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι τεχνικοί ορισμοί και οι τεχνικές απαιτήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 4 και του 
άρθρου 7 είναι οι εξής:  
1. Αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης  
Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευση έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:  
α) οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:  
καμία ανιχνεύσιμη γεύση ξένη προς την πρώτη ύλη.  
β) ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος: 96,0 % vol.  
γ) μέγιστες τιμές σε υπολειμματικά στοιχεία:  
i) ολική οξύτητα, εκφρασμένη σε γραμμάρια οξικού οξέος ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100% 
vol.: 1,5,  
ii) εστέρες, εκφρασμένοι σε γραμμάρια οξικού αιθυλεστέρα ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol.: 
1,3,  
iii) αλδεΰδες, εκφρασμένες σε γραμμάρια ακεταλδεΰδης ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % 
vol.: 0,5,  
iv) ανώτερες αλκοόλες, εκφρασμένες σε γραμμάρια 2-μεθυλο-προπανόλης-1 ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100 vol.: 0,5,  
v) μεθανόλη, εκφρασμένη σε γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.: 30. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
Η τιμή θα δοθεί ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ και με  ΦΠΑ  και η παράδοση θα γίνεται τμηματικά 
και ανάλογα με τις ανάγκες μας για ένα(1) έτος. 
Οι προσφορές θα κατατεθούν σφραγισμένες  μέχρι 29.10.2010 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 14.00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την  1.11.2010 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 11.00π.μ. από ορισθείσα επιτροπή. 
Η κατάθεση του πρακτικού θα γίνει την 3.11.2010. 
Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε σχετική πληροφορία μπορούν να απευθύνονται κάθε 
εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο :27413 61835-61818.  
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας.    
        
                                                                                                               Η  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
                                                              
 
                                                                 ΑΜΑΛΙΑ ΣΚΕΠΕΡΣ                      
Για την ακρίβεια 
Η  Πρ/νη Τμ.Γραμματείας 
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