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�� �.N.A. «������	
����» N..�.�. �������  ����� :   

1. �� �. 4412/2016 (��� 147/�. 	�/8-8-2016) «�������� 	
������� ����, ���������� ��� ��������� 
(���������� ���� ������� 2014/24/�� ��� 2014/25/��)», ���� ���� �. 

2. �� �. 4270/2014 (	' 143) « �!"� �������������� ���!������� ��� ��������� (���������� ���  
������� 2011/85/��) – ������� #�������� ��� �##�� �����$���». 

3. �� �. 4250/2014 (	' 74) «���������"�  �#�
���%���� - &����������, 	
�!���%���� '������ 
�������� ��� ��������� ��
 �������
 (��"� - (���������� �����$��� ��
 �.�. 318/1992 ( )161) 
��� #���"� �
�������» !��  �"�!�� #� ��� "���$% �� ��� $#&#�� 1. 

4. ��� ��#. ' ��� �. 4152/2013 (	' 107) «���������� ��� �##������ ���������� ���� ������ 2011/7 
��� 16.2.2011 ��� ��� ������#"���� ��� ���
��������� �#������ ���� �������"� �
��##��"�». 

5. �� �. 4013/2011 (	’ 204) «	%����� �������  ��$�������  �!�� �������� 	
������� ��� &�������% 
*#���������% +�����
 �������� 	
�������…». 

6. �� �. 3861/2010 (	’ 112) «����!
�� ��� ���,������ �� ��� 
��!������� �������� ����� ��� 
���$��� ��� �
����������, ����������� ��� �
������������� ������� ��� �������
� "��������� 
���%����" ��� �##�� �����$���». 

7. �� �. 3580/2007» (��� 	’ 134 /18-6-2007) «���������� -��"�� ������
������ ��� �� ���
����� 
������ ��� &���������  ##�#���%�� ��� �##�� �����$���». 

8. �� �. 2859/2000 (	’ 248) «&%���� &����� -���
 �������"�����  $���». 

9. �� �.2690/1999 (	' 45) «&%���� ��
 &����� ����������� ����������� ��� �##�� �����$���» !�� �"(�� 
��� $#&#�� 7 !�� 13 ��� 15. 

10. �� .�. 80/2016 (	�145) « ��#�.� 
��!������� ��� ��
� ���������». 

11. �� .�. 28/2015 (	' 34) «&����������� �����$��� ��� ��� �������� �� ������� "����,� ��� 
����!���». 

12. ��� ���)��� ��� ��’ �#�&. 2358/13-12-2018 *�� "#(���� ��� ����!���!�� *�+,��-(�� ��� 
����!�+ (��, &�+� 8�, «��+�+���(��� ���.#�)/� .�� �� ���� 2019». 

13. ��� ���)��� ��� ��’ �#�&. 2371/23-05-2019 *�� "#(���� ��� ����!���!�� *�+,��-(�� ��� 
����!�+ (��, &�+� 8�, «0.!#��� �(��!� �#�.#�++����+�� �#�+�& �/� ����� 2019- 1��,�-2 
�#�!��!�� ���� - �+$��� "� %�.�.2�  �2���� �������!�� "��.����+�� .�� ��� �#�+2& �� �-�!/� 
!�&�#�������». 
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14. ��� 	��)��� A�$-���� �-� ���� Y���#����� +  �#�&. �#��. 18680/817230/20-12-2019 (	�	:  ), 
����� 12.110,79 € ��+�/��� ��� ���-�.������ �..	., 

 

!�- (, �����  �"��)�#�����, �� !���&����� �#��)�#$ .�� ��� �#�+2& �� �. ����+�!�� �-�!�� .�� ��� (1) 

����, +  �#�3��-�.��+� 12.110,79 € ��+�/��� ��� ���-�.������ �..	. !�� +  !#��2#�� ��$& ��� ��� 

�-��� ��+)�#���� ��� ��!���+�!2 $���� �#��)�#$ ,$� � ��� ��+2�. �� �#��)�#�� ���,$--����� .�� �� 

����-� ��� 4����+ ��� �����2���. #��)�#�� ��� ���,$--����� .�� +�#�� ��� ��������� ���  ("��� 

��� 4�� (��� ��� ��� ��#���� �#��!-��� &� ���##(������� �� ���#$" !� �. *�� )$! -� ��� ��!���+�!2� 

�#��)�#$� !$&  ��++ ����� �) (- � �� !���&�� � ��� ���(������ � -("� !����/#���� +  ��� ��+2 ��� 

�#��) #�+ ���  ("��� ��� ��#���#���#(�� ��+/� ��� �..1. ( )���� ��$#� �) 2 �--�/� �� ���,$- � 
�� �&��� "2-��� ��� " � ��$#� � ��  ("�� !�����#�+��� ��� ��#���#��2#�� ��+/� ��� �� ��.! !#�+��� 

�+ #�+��(� ��� ���,�-2� ��� �#��)�#$� (+  ����2 ���##����). 

�#�!�-��+ , ��  �"��) #�+ ��� �)�� -$,��� ����� ��� ���-���!2 � #�.#�)2 ��� )���!�� !�� ��!���+�!�� 

����! �+���� ��� ��+,���� !�&/� !�� ��� � ���!�� �#�"��.#�)�� ��� �#(4����� ��� 	�	��5�	 	’ ��� ��#����� 

�#��!-����, �� !���&����� ��� �#��)�#$ ����, ��+)��� +  �� ��#�!$��: 

� �� �#��)�#�� ���,$--����� ���� �--���!2 .-/���, +��� �  �)#�.��+��� )$! -�.                  *�� 

)$! -� !$&  �#��)�#$� �#�� � �� ���.#$)�����  �!#��/� ��  %2�: 

� 5 -�%� «��*���	». 

� � �-2#�� �(�-�� !�� �� ����� (� ��� 	��&������� 	#�2� ��� �� �&�� � �� ��.! !#�+��� 

�#��!-���  !"2-����  �"��)�#�����.  

� � �#�&+�� �#���!�--�� ��� �#��!-����  !"2-����  �"��)�#�����.  

� 5 �+ #�+��(� ����)#$.���� ��� �#��)�#/�. 

� �� ����� (� ��� ��++ �������� (�(�-��  ���# (�� - ���+�� �/��+�, "� �&����, ��-�)���, FAX, 

email). 

� �� �#��)�#�� +��# ( �� ������--����� +  �����"2���  �#��� !�� �� ��#�"("����� ��� �.�.�. 

«�
	�	������	» N.�.�.�., ���� 	��  343, �!"���# �.�. 124 61, �$%$! ��!$$!��&!  - 

��'��(�))�� *'  03-12-2019, +$*�! �!�!,(��% (!# -�! 10:00’ ..$. #��)�#$ ��� !����(& ��� 
+ �$ ��� �����#� �+ #�+��(� !�� /#�,  ����#�) ��� ���� �#��)�#���� ��  !�#�& �+�. 

�$&  �#��)�#$ ��� !����(& ��� �#�� � �� ���� � .�� �#���!� "�$���+� ���-$������  !����  (!��� (120) 

�+ #/� ��� ��� �� $�� !���-�!��!2 �+ #�+��(� !��$& ��� ��� �#��)�#/�. 

5 ����)#$.��� ��� �#��)�#/� &� .(� � ��� 6#�) (� #�+�& �/� ��� �.�.	. «������	
����» N..�.�. 

���� 03-12-2019, �+�#� �#��! �2  !�� /#� 10:30� �.+. 

� �$ ��� �%��-�.��� ��� �#��)�#/� �� ��++ ������ � &�  ��+ #�&��� (+  email 2 fax) .�� �� 

���� -��+��� ��� �%��-�.���� !�� ��� !��$��%2 ����.  

��  �"��) #�+ ��� ��!���+�!�( )�# (� !���&����� +  ��� �#��)�#$ ���� �� �&��� "2-��� ���� &� 

"�-/� ���: 

1) 	��"���+�� ���� �#��� !�� ��� � ���!�� �#�"��.#�)�� ��� &�� � � 	��&������ 	#�2 ���� ��#���� 

�#��!-���. 

2) �)����,  ��- ./ �#���#���� ��$"���� " �+ ��+�� �� �#��!�+(�� �� �!�-��&� "�!���-�.���!$ 

!���!�#����, �� ���(�  (��� ���#�(���� �� ���" �%� ��� +� ���#%�� -�.�� ���!- ��+�� ��� ��� 

"��"�!��( � ������� "�+��(�� ��+,$� �� ,$� � ��� $#&#�� 73 !�� 74 ��� �.4412/2016,  ���� "�!� (10) 

�+ #/� ��� ��� !������(��� ��� �� ��!2� �..#�)��  �"���(����: 
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� 	������+� �����!�� +��#/��. 5 ����#���� �)�#$,  )���� �#�! ���� .��  ���# ( � � #��#��+���� 

 �&���� (�..�.) 2 �#�����!��  ���# ( � (�.�. !�� �.�.) ���� "��� �#����� ���  ���# �/� !��  )���� 

�#�! ���� .�� ��/��+ �  ���# ( � (	.�.), � ����#���� �)�#$ ��� �� �&������ *�+,��-� !�� �-� �� 

+�-� ��� ����!���!�� *�+,��-(�� ���  ���# (��. 

� 	��" �!��!� )�#�-�.�!2�  ��+ #������. 

� 7 ,�(��� ��)�-����!2�  ��+ #������, .�� !�#�� !��  ��!��#�!2 ��)$- ��. 

� *���� (� ���#/��/���� (#���� ���� ���$  +)��(4����� ��� taxisnet. 

� ����������!�/, ,�(���  ..#�)2� �   ��.. -+���!� 2  +��#�!� +��#/�.  

� 6 ��!� ����������!� 6.�.�5.  

� ����������!� ��� #���"�! (�� ��� �"#�� ���  ���# (�� � #( +� ��/� ���� !�� +� !2#�%�� �  
��/� ���.  

� ����������!� ��� #���"�! (�� ��� �"#�� ���  ���# (�� � #( +�  �"�!2�  !!�&$#���� !�� +� 

 %�.(�����. 

� ����������!� ��� #���"�! (�� ��� �"#�� ���  ���# (�� � #( +� ���.!����!2� "��� (#����. 

� �)����, �#�! ���� .�� ��+�!� �#�����, ���" �!��!$ �..#�)� ��+�+���(���� !��  !�#��/����� 

��� ��+�!�� �#��/��� ($#&#� 93 ��� �.4412/2016). 

� 1� �&��� "2-��� ��� $#&#�� 8 ��� �. 1599/1986, ���� ���� �, ��� ��!���+�!�� )�#�� ��� " � 

����#����� ��� �#����� ��� �� -�.�� ���!- ��+�� ��� �)�#���: 

� ��++ ���2 �   .!-�+���!2 �#.$����, ���� ���2 �#(4 ��� ��� $#&#� 2 ��� ���)����-�-�(��� 

2008/841/��1 ��� *�+,��-(�� ��� 24�� �!��,#(�� 2008, .�� ��� !�����-�+��� ��� �#.���+���� 

 .!-2+����(�� L 300 ��� 11.11.2008 �.42), 

� "�#�"�!(�, ���� �#(4 ��� ��� $#&#� 3 ��� ��+,���� � #( ��� !�����-�+���� ��� "��)&�#$� 

���� ���(�  �������� ��$--�-�� ��� ��#���8!/� ������2��� 2 ��� !#��/�-+ -/� ��� 0����� (�� 

C 195 ��� 25.6.1997, �. 1) !�� ���� ��#$.#�)� 1 ��� $#&#�� 2 ��� ���)����-�-�(��� 

2003/568/��1 ��� *�+,��-(�� ��� 22�� ���-(�� 2003, .�� ��� !�����-�+��� ��� "�#�"�!(�� ���� 

�"����!� ��+�� (�� L 192 ��� 31.7.2003, �. 54), !�&/� !�� ���� �#(4 ��� ���� ! (+ �� ��+�& �(� 2 

���  &��!� "(!��� ��� ��!���+�!�� )�#��,  

� ��$��, !��$ ��� ������ ��� $#&#�� 1 ��� ��+,���� �� ��!$ +  ��� �#�����(� ���  ��!���+�!/� 

��+) #����� ��� ��#���8!/� ������2��� (�� C 316 ��� 27.11.1995, �. 48), � ���(� !�#/&�!  +  
�� �. 2803/2000 (	� 48), 

� �#�+�!#���!$  .!-2+��� 2  .!-2+��� ���" �+ �� +  �#�+�!#���!��  "#����#����� �, ���� 

�#(4�����, �������(���, ��� $#&#� 1 !�� 3 ��� ���)����-�-�(��� 2002/475/��1 ��� *�+,��-(�� ��� 

13�� ����(�� 2002, .�� ��� !�����-�+��� ��� �#�+�!#��(�� (�� L 164 ��� 22.6.2002, �. 3) 2 �&�!2 

�����#.(� 2 ����#. �� 2 ���� �#� "�$�#�%��  .!-2+����, ���� �#(4����� ��� $#&#� 4 ���2�,  

� ��+�+���(���  ��"�� ��� ��#$��+ � "#����#����� � 2 �#�+���"����� ��� �#�+�!#��(��, ���� 

����� �#(4����� ��� $#&#� 1 ��� �"�.(�� 2005/60/�� ��� ��#���8!�� �����,��-(�� !�� ��� 

*�+,��-(�� ��� 26�� �!��,#(�� 2005, �� ��!$ +  ��� �#�-��� ��� �#���+���(���� ��� 

�#�+����������!�� ����2+���� .�� �� ��+�+���(���  ��"�� ��� ��#$��+ � "#����#����� � !�� �� 

�#�+���"����� ��� �#�+�!#��(�� (�� L 309 ��� 25.11.2005, �. 15), � ���(�  ���+��/&�!  ���� 

 &��!2 ��+�& �(� +  �� �. 3691/2008 (	� 166),  
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� ���"�!2  #.��(� !�� $-- � +�#)��  +��#(�� ��&#/���, ���� �#(4����� ��� $#&#� 2 ��� �"�.(�� 

2011/36/�� ��� ��#���8!�� �����,��-(�� !�� ��� *�+,��-(�� ��� 5�� 	�#�-(�� 2011, .�� ��� 

�#�-��� !�� ��� !�����-�+��� ���  +��#(�� ��&#/��� !�� .�� ��� �#�����(� ��� &�+$��� ���, 

!�&/� !�� .�� ��� ����!��$����� ��� ���)����-�-�(��� 2002/629/��1 ��� *�+,��-(�� (�� L 101 

��� 15.4.2011, �. 1), � ���(�  ���+��/&�!  ����  &��!2  ��+�& �(� +  �� �. 4198/2013 (	� 215 ). 

� ��� �&����� ��� ����# /� �� ��� �#�,-������� ���� ��#. 2 !�� 5 ��� $#&#�� 18 ��� �. 

4412/2016, 

� ��� !��$����� ��.!#����� ��+) #����� !��$ ��� ������ ��� $#&#�� 24 ��� �. 4412/2016,  

� �� ��,�#2 2  ����-�+,���+ �� �-�++�- �� !��$ ���  !��- �� ����/"��� ���(����� ��� �-�(��� 

�#��.��+ ��� "�+����� ��+,����, �#��.��+ ��� ��+,���� +  ���&������ )�#�� 2 

�#��.��+ ��� ��+,���� ��#��/#���� ���  (�  �� �����- �+� ��� �#��#� !���.. -(� ��� 

�#��.��+ ��� ��+,����, ���4�+�/� �� 2 $-- � ��#�+�� � !�#/� ��,  

� ��� �#���$& �� ��  ��# $� � +  �&�+��� �#��� �� "��"�!��(� -2��� ���)$� �� ��� ���&������� 

�#�2�, �� ���!�2� �  +���� ���!�� �-�#�)�#( � ���  �"�� ��� �� ��� ���)�#��� �&�+��� 

�- ���!��+� ��� "��"�!��(� ������� ��+,���� 2 �� ��#$�� �  % �+ - (�� ��#��-�����!�� 

�-�#�)�#( � ���  �"�� ��� ��  ��# $���� �����"/� ��� ���)$� �� ��� �)�#��� ��� ���!- ��+�, 

���  ��-�.2 2 ��� ��$& ��, 

� ��� �!"��� �  ,$#�� ��� ���)���� ���!- ��+��, ��+)��� +  �� $#&#� 74 ��� �. 4412/2016, 

� ��� " � �� �  !"�& ( !���"�!����!2 ���)��� !��$ ��� ������ ��� $#&#�� 3 ��� �. 3310/2005, ���� 

����!�����$&�!  +  �� $#&#� 3 ��� �. 3414/2005. 

�����
���� �������� �� �����"$��� ��� 
�’ ����. ����. 2210/19-04-2019 "����,� ��� �. . .�*.	�. ( � : 

66/��0(1-29&) �� �"�� «���
��������� �� ���� ��� !���� "������ ��� ��!%�� ��� ������#�������� ��
 

��������3����� ��� ��� ��������� �����!� (������#�������� �����%�����), ������� �������
��� ��
 �. 

4605/2019». 

*  � #(����� �"���+(�� �#��!�+���� ��� �����#� �����������!/�,  ���� ��� �#��& (��� �#�& �+(��, � 

����2)��� ��$"���� ���!- ( ��� ��� �� "��"�!��(� !�� !�- (��� � �+����  ��+ ��� ���� !��$��%� 

��++ �����. 

5 ��++ ���2 ��� "��"�!��(� +��# ( �� �"�.2� � �  ������  �2���� ��+,���� �#�+2& ��� �. ����+�!�� 

�-�!��. *��� � #(����� ��� � ��$"���� " � �#���-& � �� ���.#$� � �� ��+,���, � ���# �(�  ��,$-- � ��� 

�#�,- ��+ � �  ��� ��� ! (+ � �  "���$% �� !�#/� ��. 

�� 4����+ �� �-�!$ &� ��#�"("�����  ���� ����  (5)  #.$��+�� �+ #/� ��� ��� �..#�)� ��#�.. -(� ��� 

6#�) (�� ���� (#���� 1-�!��. 5 ��#$"��� ��� �-�!/� &� .(� ��� �+�+���!$, ��+)��� +  ��� ��$.! � ��� 
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� �#$���� 0,06% ���# 	.�... �-��� 9	��. 3% !�� �.6.	. 9	��. 20%.  
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�  ��#�� 4%  

5 	��&������ 	#�2 "����# ( ��� �-2#� !�� ���!- ����!2  ���# �� �� �!�#/� �, ����� (- �, 
�#������2� � 2 + ��&�� � �#���!$ ��� ��#���� "��"�!��(�, ��#(� �#��.��+ ��  ��+�#���, !�&/� !�� �� 

"��!�� � "���#�.+�� �� �� 2 ����+�-( � �  �����"2���  �#���!� ��+ (�, ��#(� !�+(�  �&��� ������ ��� 

��++ � ������ 2/!�� �#(��� �#��/���.                                   
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 #.���!�� "�!�(��, ���� ����� ���#�&+������ ��� �#$#��+� 9 ��� #���#�2+���� 	� ��� �. 4412/2016. 
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Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Μ.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1
38437110-1 (Ρύγχη σιφωνίων 
πιπετών)

ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 
EPPENDORF 1000-5000μl

ΤΕΜ 1.000 0,0440 0,0546  44,00 54,56 Τα ρύγχη θα πρέπει να απορρίπτονται αυτόματα από τις αυτόματες πιπέτες τύπου Eppendorf του εργαστηρίου.    

2 33141220-8 (Σωληνίσκοι) ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ EPPENDORF 2ml ΤΕΜ 2.000 0,0095 0,0118  19,03 23,60 Κωνικά με ενσωματωμένο πώμα πλαστικό των 1,5ml.

3 33141320-9 (Ιατρικές βελόνες)
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 
ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ 
ΚΕΝΟΥ 23G 

ΤΕΜ 1.000 0,4390 0,5444  439,00 544,36

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ 23G 

Οι πεταλούδες αιμοληψίας να είναι διατρήσεως σωληναρίων κενού αέρος, με ενσωματωμένη βελόνα διατρήσεως των σωληναρίων κενού ευθείας εσωτερικής 

αύλακος για την ταχεία ροή του αίματος αλλά και για την αποφυγή αιμολύσεως, καλυμμένη με ειδικό ελαστικό έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

πολλαπλές ταυτόχρονες λήψεις από το ίδιο άτομο.

Να φέρουν ειδικό μηχανισμό εύκολης, γρήγορης και ασφαλούς εγκόλπωσης της βελόνας αιμοληψίας αμέσως μετά το πέρας αυτής (κάλυμμα προστασίας), για την 

επιπλέον ασφάλεια τόσο του αιμολήπτη όσο και καθ’ όλη την διαδικασία απόρριψης χρησιμοποιημένων βελονών.

• Να είναι όλα μιας χρήσης, μη αναστρέψιμα, αποστειρωμένα, με σωληνίσκο κοντό (περίπου 178mm).

• Ο μηχανισμός να ενεργοποιείται με το ένα χέρι, με τρόπο προφανή, γρήγορο και αποδοτικό.

• Να είναι 23G x . με σωληνίσκο 178 mm (17.8 cm) και 23G x . με σωληνίσκο 178 mm (17.8 cm).

• Επί κάθε πεταλούδας να υπάρχουν ενδείξεις CE, αποστειρώσεως, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως, χρωματικός κώδικας.

• Η συσκευασία να παρέχει την μέγιστη ασφάλεια στον χρήστη.Τόσο στην ατομική συσκευασία όσο και εξωτερικά, να αναγράφονται η ημερομηνία    παραγωγής και 

λήξης, ο κωδικός παραγωγής, οι συνθήκες αποθήκευσης και η σήμανση CE.

• Κάθε συσκευασία να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες-πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα.

• Να είναι σύμφωνες με τις διεθνείς προδιαγραφές και να παρέχουν πιστοποιητικό CE.

• Να κατατεθεί πιστοποίηση καταλληλότητας του προσφερόμενου υλικού από τον κατάλληλο οργανισμό ότι πληροί τις συνθήκες αποστείρωσης.

• Να κατατεθούν επαρκή δείγματα για την καλύτερη αξιολόγηση. 

•  Nα είναι συμβατές με τον υποδοχέα προσαρμογής και απόρριψης βελόνων του εργαστηρίου.

4 33140000-3 (Ιατρικά αναλώσιμα) MIKΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΤΕΜ 2.000 0,0173 0,0214  34,52 42,80 Μικροαιματοκρίτες γυάλινοι με μπλε ένδειξη (χωρίς ηπαρίνη) μήκους 75mm, όγκου 75μl. Συσκευασμένοι σε πλαστικά φιαλίδια των 100 τεμαχίων.

5
33141900-9 (Νυστέρια 
αιμοληψίας)

ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο 12 Μ/Χ ΤΕΜ 50 0,0915 0,1135  4,58 5,68

6
33141900-9 (Νυστέρια 
αιμοληψίας)

ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο 15 Μ/Χ ΤΕΜ 50 0,0915 0,1135  4,58 5,68

7
33141900-9 (Νυστέρια 
αιμοληψίας)

ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο 22 Μ/Χ ΤΕΜ 50 0,0915 0,1135  4,58 5,68

8
33771000-5 (Προϊόντα υγιεινής 
από χαρτί)

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΚΙΛ 5.000 0,9630 1,1941  4814,92 5.970,50
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ (ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ) ΣΕ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  5 KG - ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΣΤ.: 60Χ40cm. Να είναι από  χηµικό  λευκό χαρτοπολτό, 
βάρους 17-18gr, ανά φύλλο και διαστάσεων 60Χ40 cm. Ο χαρτοβάμβακας να είναι λεπτός, μαλακής υφής, ανθεκτικός και κατάλληλης κατεργασίας, να έχει την 
ικανότητα κατακράτησης υγρών, να μην είναι αρωματισμένος. Σε κλειστή συσκευασία των 5 kg. 

9
33141200-2 (Καθετήρες)
  

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΕΜ 250 2,2000 2,4860  550,00 621,50

Συσκευή εντερικής χορήγησης για σίτιση  με  γαστρικό καθετήρα για χρήση μέσω βαρύτητας.
• Να είναι αποστειρωμένες, ελεύθερες πυρετογόνων ουσιών, μη τοξικές.
• Να είναι από διαφανή πολυουρεθάνη. DEPH FREE(ελεύθερο φθαλικών).
• Να φέρουν ειδικό συνδετικό πώμα, που να προσαρμόζεται σε φιάλες με ευρύ και στενό στόμιο και σε συσκευασίες τύπου smart flex ή και τύπου ready to hang. 
• Να αναγράφεται η χώρα κατασκευής και ο υπεύθυνος κυκλοφορίας. Να    αναγράφεται στη συσκευασία η ένδειξη ότι είναι αποστειρωμένη και με ποιά  μέθοδο, η 
ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης και ο χαρακτηρισμός της παρτίδας.  Να διαθέτει την έγκριση CE, ότι πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την 
ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.
• Να φυλάσσονται σε  χώρο με θερμοκρασία από 0°C – 40°C και να έχουν μακρά διάρκεια ζωής από την ημερομηνία αποστείρωσης (5 έτη). 
Συσκευή εντερικής χορήγησης για σίτιση  με  γαστρικό καθετήρα για χρήση μέσω βαρύτητας.
• Να είναι αποστειρωμένες, ελεύθερες πυρετογόνων ουσιών, μη τοξικές.
• Να είναι από διαφανή πολυουρεθάνη. DEPH FREE(ελεύθερο φθαλικών)
• Να φέρουν ειδικό συνδετικό πώμα, που να προσαρμόζεται σε φιάλες με ευρύ και στενό στόμιο και σε συσκευασίες τύπου smart flex ή και τύπου ready to hang. 
• Να αναγράφεται η χώρα κατασκευής και ο υπεύθυνος κυκλοφορίας. 
• Να αναγράφεται στη συσκευασία η ένδειξη ότι είναι αποστειρωμένη και με ποιά μέθοδο, η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης και ο χαρακτηρισμός της 
παρτίδας.  
• Να διαθέτει την έγκριση CE, ότι πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.
• Να φυλάσσονται σε  χώρο με θερμοκρασία από 0°C – 40°C και να έχουν μακρά διάρκεια ζωής από την ημερομηνία αποστείρωσης (5 έτη).

10 33141110-4 (Επίδεσμοι)
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΑΖΑΣ  ΣΕ ΡΟΛΟ 
(Απλοί BADES) 

ΤΕΜ 200 0,3425 0,3870  68,50 77,40
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΑΖΑΣ (ΣΕ ΡΟΛΟ) 10CMX4M
Αποτελούμενοι από βαμβακερά υδρόφιλα νήματα (γάζας), ώστε να επιτυγχάνεται η απαλή επίδεση. Να παραδίδονται σε ατομική συσκευασία στην οποία θα 

 αναγράφονται όλες οι ενδείξεις. Να φέρει σήμανση CE.  

11
33140000-3 (Ιατρικά αναλώσιμα)

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΔΙΑΦΑΝH        

ΤΕΜ 100 0,0525 0,0593  5,25 5,93

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ (ΔΙΑΦΑΝΗ) ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ α) Να είναι από µη υφασµένο υλικό (non women) β) Να διαθέτει στο µέσο του 
επιθέµατος και σε απόσταση ίση από τα άκρα, ειδικό απορροφητικό επίθεµα (µαξιλαράκι) αντικολλητικό ώστε να µην κολλά στο σηµείο καθετηριασµού. γ) Να 
διαθέτει ειδική σχισµή για την υποδοχή και συγκράτηση του φλεβοκαθετήρα. δ) Να είναι υποαλλεργικά και ιδιαίτερα φιλικά προς το δέρµα. ε) Να προσφέρονται στη 
διάσταση 10 cm Χ12 cm. Να διαθέτει σήμανση CE σε κάθε συσκευασία καθώς και ημερομηνία λήξης.

12 33141114-2 (Ιατρική γάζα)
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ  
(36X40CM) 12 PLY

ΤΕΜ 4.500 0,0690 0,0780 310,50 350,87

ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ – 12 PLY (36X40CM) ±5cm Η γάζα πρέπει να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. 
Η γάζα πρέπει να πληρεί τους όρους του ΕΝ 14079:2003 να είναι τελείως λευκή, άοσμη και απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης. Να μη παρουσιάζει 
κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαιο κ.λ.π.). Να μην υπάρχουν κλωστές οι οποίες εξέχουν από τις γάζες. Η κάθε μια 
αποστειρωμένη γάζα να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία. 

13 33141114-2 (Ιατρική γάζα)
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ   
(7,50X7,50CM) 12 PLY    

ΤΕΜ 1.000 0,0535 0,0605  53,54 60,50

ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ – 12 PLY (7,50X7,50CM) Η γάζα πρέπει να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Η 
γάζα πρέπει να πληρεί τους όρους του ΕΝ 14079:2003 να είναι τελείως λευκή, άοσμη και απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης. Να μη παρουσιάζει 
κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαιο κ.λ.π.). Να μην υπάρχουν κλωστές οι οποίες εξέχουν από τις γάζες. Η κάθε μια 
αποστειρωμένη γάζα να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία.

14 33141114-2 (Ιατρική γάζα)
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ   
(15X30CM) 12 PLY    

ΤΕΜ 8000 0,1200 0,14  960,00 1.084,80

ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ – 12 PLY (15X30CM) Η γάζα πρέπει να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Η 
γάζα πρέπει να πληρεί τους όρους του ΕΝ 14079:2003 να είναι τελείως λευκή, άοσμη και απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης. Να μη παρουσιάζει 
κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαιο κ.λ.π.). Να μην υπάρχουν κλωστές οι οποίες εξέχουν από τις γάζες. Η κάθε μια 
αποστειρωμένη γάζα να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία.

15
33141200-2 (Καθετήρες)
  

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο14 ΤΕΜ 30 0,2304 0,2604  6,91 7,81

16
33141200-2 (Καθετήρες)
  

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο 16 ΤΕΜ 100 0,2304 0,2604  23,04 26,04

17
33141200-2 (Καθετήρες)
  

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο 18 ΤΕΜ 50 0,2304 0,2604  11,52 13,02

Καθετήρες Levin (σίτισης) μιας χρήσης αποστειρωμένοι, από υλικό ιατρικού τύπου Medical Grade PVC, ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από 5cm – 
75cm, ατραυματικοί, ανοικτού άκρου με τρεις (3) πλάγιες οπές, μήκους περίπου 125cm. Οι δε πλάγιες οπές να είναι λείες, στρογγυλοποιημένες και ειδικά 
σχεδιασμένες, ώστε κατά τη δίοδο του καθετήρα να μην προκύπτει τραυματισμός. Η υποδοχή να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα και ειδικά 
σχεδιασμένη για οποιαδήποτε σύνδεση. Η αποστείρωση να είναι διάρκειας 5 ετών και να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης για κάθε καθετήρα 
χωριστά, όπως και ο αριθμός παραγωγής. Να είναι κατασκευασμένοι με βάση τα ISO-Standartds και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-
Mark). ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ 

Να είναι αποστειρωμένα από ιατρικό ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικά και καλής ποιότητας, με πλαστική λαβή μιας χρήσης. Συσκευασμένα σε αδιάβροχη αεροστεγή 
συσκευασία.

1

ΑΔΑ: 7ΖΤ7469Η27-ΧΔ0



Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Μ.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

18 33141200-2 (Καθετήρες) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ  Νο 16 ΤΕΜ 60 0,2312 0,2613  13,87 15,68

19 33141200-2 (Καθετήρες) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 18 ΤΕΜ 150 0,2312 0,2613  34,69 39,20

20 33141200-2 (Καθετήρες) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 20 ΤΕΜ 80 0,2312 0,2613  18,50 20,90

21 33141200-2 (Καθετήρες) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 22 ΤΕΜ 60 0,2312 0,2613  13,87 15,68

22 33141200-2 (Καθετήρες) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΕΜ 30 0,2178 0,2461  6,53 7,38

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ)
Καθετήρες αναρρόφησης εκκρίσεων, από ιατρικού τύπου PVC, (διαφανείς), για τον καθαρισμό του αεραγωγού από εκκρίσεις κατά τη διάρκεια της περιποίησης των 
ασθενών από το προσωπικό του νοσοκομείου, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, (μη τοξικοί ελεύθεροι πυρετογόνων), με δύο πλαϊνές οπές, ατραυματικοί, 
ακτινοσκιεροί. Να διατίθεται σε μεγέθη 14 CH τεμ. 15 & 16 CH τεμ. 15 Μήκους 40-50 εκ. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ - ΕΝΙΑΙΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ 

23 33141200-2 (Καθετήρες) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΕΛΑΤΟΝ ΤΕΜ 40 0,1828 0,2066  7,31 8,26

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΝΕLΑΤΟΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ • Να είναι κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη ή σιλικόνη. • Να 
αναγράφεται το υλικό κατασκευής τους. • Να διαθέτουν κυλινδρική κεφαλή και οπές πριν το τέλος τους, να είναι αποστειρωμένοι μιας χρήσης. • Να διατίθενται σε 
μέγεθος: 14 CH τεμ. 20 & 16 CH τεμ. 20 με χρωματικό κωδικό διάκρισης των μεγεθών. • Να έχουν μήκος από 40 cm έως 50cm περίπου. • Να προσφέρονται με 
προστατευτικό κάλυμμα. • Να προσφέρονται αποστειρωμένοι και σε ατομική συσκευασία. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ - ΕΝΙΑΙΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ 

24 33141200-2 (Καθετήρες) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 14  ΤΕΜ 10 1,0700 1,2091  10,70 12,09

25 33141200-2 (Καθετήρες) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 16  ΤΕΜ 40 1,0700 1,2091  42,80 48,36

26 33141200-2 (Καθετήρες) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 20  ΤΕΜ 30 1,0929 1,2350  32,79 37,05

27 33141310-6 (Σύριγγες) ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ML  (21G) ΤΕΜ 1.500 0,0210 0,0260  31,50 39,06 ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»

28 33141310-6 (Σύριγγες) ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ml Μ/Χ  (21G) ΤΕΜ 20.000 0,0243 0,0301  486,00 602,64 ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» (21G)

29 33141310-6 (Σύριγγες) ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ml Μ/Χ  (21G) ΤΕΜ 11.000 0,0371 0,0460  408,10 506,04 ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» (21G)

30 33141310-6 (Σύριγγες) ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ml Μ/Χ  (21G) ΤΕΜ 2.000 0,0568 0,0704  113,60 140,86 ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» (21G)

31 18424300-0 (Γάντια μιας χρήσης) ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ Μ/Χ ΤΕΜ 170.000 0,0018 0,0022  301,61 374,00
ΓΑΝΤΙΑ ΝΑÏΛΟΝ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Μ/Χ Να δηλώνεται το υλικό κατασκευής. Κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο, διαφανή, Μ/Χ. Να συνδυάζουν 
άριστα αντοχή και αφή, να είναι λεπτά, με καλή εφαρμογή και να μην σχίζονται εύκολα. Να μην γλιστράνε και να μην κολλάνε κατά την εφαρμογή τους. Σε 
συσκευασία ανά 100 τεμάχια. 

32 33141320-9 (Ιατρικές βελόνες) ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 19 ΤΕΜ 3.500 0,0093 0,0115  32,55 40,36

33 33141320-9 (Ιατρικές βελόνες) ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 21 ΤΕΜ 5.000 0,0093 0,0115  46,50 57,66

34 33141320-9 (Ιατρικές βελόνες)
ΒΕΛΟΝΕΣ Μ/Χ ΜΑΚΡΙΕΣ 4x35 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΤΕΜ 2.500 0,0106 0,0132  26,61 33,00
ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Βελόνες οδοντιατρικής στελεχιαίας αναισθησίας για σύριγγα carpule, 27G long (0.40 x 35 mm), αποστειρωμένες μίας χρήσης, 
συσκευασμένες σε κουτιά των 100 τεμαχίων. Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02- 08-1991 «Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου 
Πλαστικών Συριγγών και Βελονών µιας χρήσης» (ΦΕΚ 681Β /́1991) ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»

35 44423000-1 (Διάφορα είδη)
ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΛΛ ΜΟΛ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 
ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΟΚΚINH

ΤΕΜ 250 1,0000 1,2400  250,00 310,00

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΤΥΠΟΥ HOSPITAL BOXES-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 40 LT, ΧΡΩΜΑΤΟΣ  
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ Οι συσκευασίες για τη συλλογή αποβλήτων  τα οποία προορίζονται προς αποτέφρωση πρέπει να έχουν τις 
εξής  προδιαγραφές: • Να είναι στεγανός περιέκτης τύπου Hospital box με ενσωματωμένη σακούλα (πλην PVC) και ενσωματωμένο έλασμα για σφράγισμα του 
περιεχόμενου. • Να είναι μιας χρήσεως, •Να είναι  κόκκινου χρώματος.• Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, μη παραμορφωμένες για ασφαλή μεταφορά. • Να 
είναι  κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους, • Πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να κρατήσουν το βάρος του όταν 
μεταφέρεται. • Να είναι τέτοιου υλικού ώστε κατά την αποτέφρωσή τους να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια. • Να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. •Μεταξύ του 
περιέκτη και της σακούλας πρέπει να παρεμβάλλεται κατάλληλο απορροφητικό υλικό. Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι σε επαρκή ποσότητα, ώστε να απορροφά 
τυχόν διαφυγές υγρών απόβλητων. • Ο περιέκτης πρέπει να κλείνει με τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά του μετά το κλείσιμό του. • Να είναι 
κατάλληλες κατά UN. • Να έχουν το Διεθνές Σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού ή / και επικίνδυνου, ανάλογα με την κλάση UN στην οποία 
αυτά κατατάσσονται. •Να αναγράφουν τη κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητα τους, και τον όρο Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ). • Να φέρουν 
ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: λογότυπο του Νοσοκομείου, ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής, 
ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων.

36 44423000-1 (Διάφορα είδη)
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 
75x100 ΓΙΑ ΜΟΛ ΚΟΥΤΙΑ

ΤΕΜ 250 0,1800 0,2232  45,00 55,80

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ) 
Οι συσκευασίες  για τη  συλλογή  μολυσματικών αποβλήτων τα οποία προορίζονται για αποτέφρωση να έχουν τις εξής προδιαγραφές : • Οι σακούλες θα πρέπει να 
είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή χαμηλής πυκνότητας (LDPE) πάχους τουλάχιστον 1,5 mm. • Μιας χρήσεως.• 
Αδιαφανείς.• κόκκινου χρώματος.• ανθεκτικές κατά την μεταφορά. • Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού, ανάλογα με την 
κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται. • Να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητα τους. • Να χαρακτηρίζονται με τον όρο 
«Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα(ΜΕΑ)». • Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού. • Να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. • Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη 
ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: Λογότυπο του Νοσοκομείου, ημερομηνία παραγωγής,ακριβή θέση παραγωγής, ποσότητα αποβλήτων,κατηγορία 
αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων. • Να έχουν διάσταση 70 Χ100cm. • Να έχουν ενσωματωμένο βρόγχο για ασφαλές σφράγισμα του περιεχόμενου ώστε να μην 
απασφαλίζονται. • Να είναι στεγανές. 

37
30197641-1 (Θερμογραφικό 
χαρτί)

ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ        SE-
18

ΤΕΜ 10 3,2258 4,00  32,26 40,00 ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ SE-18

38
30197641-1 (Θερμογραφικό 
χαρτί) ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

ΤΕΜ 5 4,2000 5,21  21,00 26,04 ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ DEFIGARD 4000 ME KATAΓΡΑΦΙΚΟ

39
30197641-1 (Θερμογραφικό 
χαρτί)

ΧΑΡΤI 
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΜ 40 11,2903 14,00  451,61 560,00
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ALVAR ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 420mmX300mmX500 - ME ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ - ΜΕ 
ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΕ ΑΣΠΡΟ ΦΟΝΤΟ

Καθετήρες Folley 2way από 100% σιλικόνη ή άλλου ανάλογου υλικού (π.χ. πολυουρεθάνης), διαφανείς, ελεύθεροι από latex  Οι καθετήρες να είναι 
αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΩΝ Μ/Χ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02- 08-1991 «Τεχνικές προδιαγραφές και 
Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών µιας χρήσης» (ΦΕΚ 681Β ́/1991). ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ   -  Καθετήρες αερίων ορθού μιας χρήσης αποστειρωμένοι, από υλικό ιατρικού τύπου Medical Grade PVC, με υποδοχή στο άκρο, μη 
τραυματικοί, μήκους περίπου 40 εκ., αρίστης ποιότητας. Ο καθετήρας να είναι σιλικοναρισμένος για εύκολη προσπέλαση και να μην κάμπτεται. Το άκρο του να 
είναι κλειστό, στρογγυλοποιημένο και μη τραυματικό. Οι πλάγιες δύο οπές να είναι λείες, στρογγυλοποιημένες και ειδικά σχεδιασμένες ώστε κατά τη δίοδο του 
καθετήρα να μην προκύπτει τραυματισμός. Η υποδοχή να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα και ειδικά σχεδιασμένη για οποιαδήποτε σύνδεση. Η 
αποστείρωση να είναι διάρκειας 5 ετών και να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης για κάθε καθετήρα χωριστά, όπως και ο αριθμός παραγωγής. 
Να είναι κατασκευασμένοι με βάση τα ISO-Standartds και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark) ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ 

2

ΑΔΑ: 7ΖΤ7469Η27-ΧΔ0



Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Μ.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

40 33141620-2 (Ιατρικοί εξοπλισμοί) ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΕΜ 10 17,7419 22,00  177,42 220,00

ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Θα έχει ένδειξη ελάχιστης και μέγιστης στάθμης νερού. - Θα είναι από διαφανές υλικό για την παρακολούθηση του διερχόμενου 
οξυγόνου. - Θα είναι ανθεκτικής κατασκευής από άθραυστο υλικό. - Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 
9001:2008, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).- Ο κατασκευαστικός οίκος θα είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 13485 και 
το προσφερόμενο είδος θα φέρει πιστοποιητικό CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά). Να είναι συμβατός με τα διπλά ροόμετρα οξυγόνου, τις φιάλες 
οξυγόνου και τις παροχές που διαθέτει το Νοσοκομείο ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των τμημάτων για τα οποία προορίζεται, με απευθείας σύνδεση στην 
κεντρική λήψη του Νοσοκομείου.

9.959,29 12.110,79ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
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