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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) 

 

Το Ψ.N.A. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ. έχοντας υπόψη:   

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

2. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της  Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

3. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

4. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές». 

5. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

6. Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν. 3580/2007» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

9. Το Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

10. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

11. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία». 

12. Την απόφαση της υπ’ αριθ. 2413ης/16-12-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νοσοκομείου, (ΘΕΜΑ 2ο): «Νομιμοποίηση υπογραφών 2021».  

13. Την απόφαση της υπ΄ αριθ. 2422/15-04-2021 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου (θέμα 6ο), «Υποβολή πρακτικού των αποτελεσμάτων Β΄ 
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φάσης (έλεγχος οικονομικών προσφορών) του ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια υγειονομικού υλικού, προϋπολογισμού 139.579,06 € 
συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 123.010,79 €) και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της τιμής (χαμηλότερη τιμή). (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 104804)». 

14. To υπ΄ αριθ. πρωτ. 14076/02-06-2021 έγγραφο του Μικροβιολογικού Τμήματος του 
Νοσοκομείου.  

15. Την Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 20671/11-08-2021 (ΑΔΑ: 
ΨΛΦΛ469Η27-3ΡΛ), ποσού 14.657,63 € συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α., 

καλεί, όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για 

ένα (1) έτος, με συνολικό προϋπολογισμό 14.657,63 € ευρώ συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 

τιμής. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων. Προσφορές που 

υποβάλλονται για μέρος της ποσότητας του είδους που ζητείται από την παρούσα πρόσκληση θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς κάθε συμμετέχων οφείλει 

να καταθέσει την αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης με την τιμή του προσφερόμενου είδους του 

παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ. (εφόσον υπάρχει) ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι 

δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία 

της υποβολής της προσφοράς. Επίσης στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται, η τιμή μονάδας 

του κάθε προσφερόμενου είδους χωρίς Φ.Π.Α. ανά μονάδα μέτρησης, ο κωδικός του Ε.Ο.Φ. και 

απαραίτητα ο αύξων αριθμός και η περιγραφή του είδους σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α'. 

Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν υπόψη την αναλυτική περιγραφή του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας πρόσκλησης, να καταθέσουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τα 

παρακάτω: 

 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.                  

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Ο πλήρης τίτλος και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που απευθύνει τη συγκεκριμένη 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. 

 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, FAX, email). 

 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο 

Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ., Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 61, Τμήμα 

Γραμματείας - Πρωτοκόλλου έως 24-09-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30’ π.μ. 

Προσφορά που κατατίθεται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφεται στον 

προσφέροντα ως εκπρόθεσμη. 

 Η προσφορά κάθε προϊόντος θα συνοδεύεται απαραίτητα από δείγμα το οποίο θα 

παραδίδεται στο Τμήμα Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ. έως 24-09-
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2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30’ π.μ. Προσφορά που κατατίθεται χωρίς δείγμα θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 

 Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν 

είκοσι (120) ημερών από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 

N.Π.Δ.Δ. στις 24-09-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ π.μ. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με email για τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου 

θα δηλώνεται: 

1) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή στην 

παρούσα πρόσκληση. 

2) Εφόσον, επιλεγώ προσωρινός ανάδοχος δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία είναι απαραίτητα ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων 

αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων βάσει των άρθρων 73 και 74 

του Ν.4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά, εφόσον πρόκειται για εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές 
των εταιρειών και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για κύρια και επικουρική ασφάλεια. 

 Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

 Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.  

 Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.  

 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη πτώχευσης και μη 
κήρυξης σε πτώχευση.  

 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη ειδικής εκκαθάρισης και μη 
εξυγίανσης. 

 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη αναγκαστικής διαχείρισης. 

 Εφόσον, πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, του οικονομικού φορέα ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λόγοι αποκλεισμού που αφορούν: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
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 δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των  
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές  δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του  

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166),  

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική  νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

 την αθέτηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του 
ν. 4412/2016, 

 την κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016,  

 τη σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

 την προσπάθεια να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

 την έκδοση σε βάρος του απόφασης αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016, 

 ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 
3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005. 

Επικουρικά μπορείτε να ανατρέξετε στο υπ’ αριθ. πρωτ. 2210/19-04-2019 έγγραφο της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και 
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ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών 

κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019». 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών, εντός της ορισθείσας 

προθεσμίας, ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως 

επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων. 

Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη ετήσιας σύμβασης προμήθειας 

υγειονομικού υλικού. Η σύμβαση θα πρέπει να υπογραφεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος 

δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, η υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες  από τις 

κείμενες  διατάξεις κυρώσεις. 

Τα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη 

παραγγελία του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, 

σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Η παραλαβή και η καλή εκτέλεση της ανωτέρω 

προμήθειας θα βεβαιωθούν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσας 

πρόσκλησης υποβάλλονται  με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α 

του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:  

 Κράτηση 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20% 

 Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%.  

 Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας 

  Φόρος 4%  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, 

τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, 

καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς 

καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.                                 

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 

του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

(https://diavgeia.gov.gr), και στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ. 

(www.dromokaiteio.gr).  

                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

                                                                                              ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΡΩΙΟΣ                                                 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.dromokaiteio.gr/
ΑΔΑ: ΨΟ7Θ469Η27-92Η
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1 ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΤΕΜ  1.000  0,0105€  10,50 € 13,02 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Αποστειρωμένοι ανά ένας σε διαφανή συσκευασία από τη μια πλευρά, με ξύλινο στέλεχος 15cm και καλά 

τυλιγμένο βαμβάκι στο ένα άκρο. 

2 ΚΡΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 10ML ΤΕΜ  2.000  0,0145 €  29,00 € 35,96 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πλαστικοί αποστειρωμένοι ανά 10 τεμάχια, μιας χρήσεως. 

3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΤΕΜ  2.000  0,0084 €  16,80 € 20,83 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Γυάλινες πλάκες τροχισμένες διαστάσεων 25,4x76,2mm. 

4 ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24mm 24mm ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΤΕΜ  2.000  0,0030 €  6,00 € 7,44 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Να είναι στην ορατή φασματοσκοπική τους επιφάνεια καθαρές και να μην περιέχουν κηλίδες, ελαττώματα, 

γραμμές. Επίσης δεν θα πρέπει να έχουν τα μειονεκτήματα που γενικά παρουσιάζει το γυαλί ως υλικό και δεν θα απορροφούν το υλικό 

προς εξέταση. Το πάχος τους να είναι 0,13 –0,17 mm. Να είναι αδιάβροχες ενώ τα δείγματα προς εξέταση που καλύπτονται με 

καλυπτρίδες να μπορούν να συντηρηθούν για μεγάλη χρονική περίοδο για εξετάσεις και τεκμηριώσεις. Να έχουν ανοχή στη θραύση 

και αντοχή σε κύρτωση αυτής καμπυλότητας 4cm. Σημείο ζέσεως 736 C. 

5 ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤTΩΝ ΤΥΠΟΥ EPPENDORF 10-200μl ΤΕΜ 4.000  0,0024 €  9,60 € 11,90 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Τα ρύγχη θα πρέπει να απορρίπτονται αυτόματα από τις αυτόματες πιπέτες τύπου Eppendorf του 

εργαστηρίου. 

6 ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤTΩΝ ΤΥΠΟΥ EPPENDORF 200-1000μl ΤΕΜ  2.000  0,0036 €  7,20 € 8,93 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Τα ρύγχη θα πρέπει να απορρίπτονται αυτόματα από τις αυτόματες πιπέτες τύπου Eppendorf του 

εργαστηρίου. 

7 ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤTΩΝ Τ. EPPENDORF 1000-5000μl ΤΕΜ  1.000  0,0462 €  46,20 € 57,29 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Τα ρύγχη θα πρέπει να απορρίπτονται αυτόματα από τις αυτόματες πιπέτες τύπου Eppendorf του 

εργαστηρίου. 

8 PARAFILM ΤΕΜ  10  4,6725 €  46,73 € 57,94 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Μεμβράνες Parafilm σε ρολό διαστάσεων, πάχους 5cm και μήκους 75m. 

9 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ EPPENDORF 2ml ΤΕΜ  3.000  0,0078 €  23,40 € 29,02 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Κωνικά με ενσωματωμένο πώμα πλαστικό των 1,5ml. 

10 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ PIA 5 ml 75x12mm ΤΕΜ 5.000  0,0065 €  32,50 € 40,30 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 5 ML, 75X12mm, PS Σωληνάρια τύπου RIA. 

11 ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΗΞΗΣ CoaDATA 4001 ΤΕΜ  2.000  0,2619 €  523,80 € 649,51 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Κυβέττες κατάλληλες για τον αναλυτή CoaDATA 4001 που πραγματοποιεί εξετάσεις πήξεως. 

12 MIKΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΤΕΜ  2.000  0,0182 €  36,40 € 45,14 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Μικροαιματοκρίτες γυάλινοι με μπλε ένδειξη (χωρίς ηπαρίνη) μήκους 75mm, όγκου 75μl. Συσκευασμένοι σε 

πλαστικά φιαλίδια των 100 τεμαχίων. 

13 ΣΤΑΤΩ ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ) ΤΕΜ  100  0,0880 €  8,80 € 10,91 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 1. Να είναι από καλής ποιότητας πλαστικό υλικό και να μην σπάνε. 2. Να φέρουν σταθερό στήριγμα στο 

επάνω μέρος και να εφαρμόζονται καλά στο κρεβάτι του ασθενούς. 3. Να φέρουν στο κάτω μέρος ειδικά και σταθερά σημεία 

στήριξης του σάκου του ουροσυλλέκτη. 4. Να φέρουν επίσης ειδική υποδοχή από την οποία να περνά ο σωλήνας του ουροσυλλέκτη 

και να τον σταθεροποιεί για την αποφυγή τσακίσματος. 5. Να είναι εύχρηστα στα σημεία στήριξης. 

14 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Μ/Χ ΤΕΜ  2.600  0,0386 €  100,36 € 124,45€ 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Νεφροειδή μιας χρήσεως, χάρτινα από ανακυκλωμένο πεπιεσμένο χαρτί MP, με σταθερή βάση κατάλληλα 

για πολτοποίηση, ανθεκτικά, αδιάβροχα και χωρητικότητας τουλάχιστον 250 – 300cc. 

15 ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ Μ/Χ ΤΕΜ  4.800  0,2783 € 1.335,84 € 1.656,44 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Χάρτινα από ανακυκλωμένο πεπιεσμένο χαρτί MP, κατάλληλα για πολτοποίηση, ανθεκτικά, αδιάβροχα και 

χωρητικότητας τουλάχιστον 400-500 cc. 

16 ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ (ΠΛΑΣΤΙΚΑ) ΤΕΜ  100  0,6510 €  65,10 € 80,72 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Σκωραμίδες πλαστικές πολλαπλών χρήσεων με ανατομικό σχήμα από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής, 

λευκού χρώματος. 

17 ΠΟΔΙΕΣ ΑΣΠΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ/Χ ΤΕΜ  12.000  0,0189 €  226,80 € 281,23 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΠΟΔΙΑ ΛΕΥΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ - ΠΛΑΣΤΙΚΗ Μ/Χ (LARGE) Ποδιές πλαστικές, πολύ ανθεκτικές από πολυαιθυλένιο, 

μη αποστειρωμένες, μη τοξικές, να δένουν στη μέση, χρώματος λευκού ή διαφανείς, να καλύπτουν θώρακα κοιλιά και γόνατα. Επίσης 

να είναι αδιάβροχη, χωρίς μανίκι με δέσιμο στην μέση και στο λαιμό για καλύτερη προσαρμογή. Ιδανική για μεταφορά και περιποίηση 

των ασθενών. 

18 ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ Μ/Χ ΤΕΜ  3.000  0,2501 €  750,33 € 930,37 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Χάρτινα από ανακυκλωμένο πεπιεσμένο χαρτί MP, κατάλληλα για πολτοποίηση, ανθεκτικά, αδιάβροχα και 

χωρητικότητας τουλάχιστον 400-500 cc. 

19 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ) ΡΙΝΙΚ ΚΑΘ ΤΕΜ  400  0,1475 €  59,00 € 73,16 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Μαλακός διάφανος σωλήνας μήκους περίπου 200cm. Με καμπυλοειδές ανατομικό χείλος με άριστη 

εφαρμογή κάτω από την μύτη και καμπυλοειδή ρινικά άκρα. Αξιόπιστη και ασφαλής παροχή οξυγόνου με απλότητα και άνεση. Να 

μην περιέχει λάτεξ υλικό. 
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20 ΜΑΣΚΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΕΜ  100  0,2772 €  27,72 € 34,37€ 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Η μάσκα πρέπει να έχει συνδετικό σωλήνα 200cm περίπου και κατασκευασμένη από ιατρικό pvc, 

υποχρεωτικά άχρωμη και διαφανής. Να έχει ρυθμιζόμενο επιρίνιο έλασμα για να επιτρέπει την σωστή εφαρμογή και να εμποδίζει τις 

διαρροές οξυγόνου. Να μην περιέχει τύπου λάτεξ υλικό. 

21 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΤΕΜ  400  0,3570 €  142,80 € 177,07 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) • Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο καθαρό, 

μαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό. • Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής, ανατομική κατασκευή για το πηγούνι με επιρρίνιο (ταινία 

αλουμινίου). • Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο. • Να έχει αυξομειωμένη ελαστική 

ταινία για τη συγκράτηση της στο κεφάλι, η δε μάσκα να συνδέεται με περιέκτη νεφελοποίησης, χωρητικότητας 10cc-20cc το οποίο θα 

πρέπει να παράγει πλούσια νεφέλη και να λειτουργεί σε οποιαδήποτε θέση βρίσκεται ο ασθενής. • Να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα 

μήκους περίπου 1,80cm και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο. • Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία. 

22 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΩΛ. & VENTOURI ΤΕΜ  50  0,4778 €  23,89 € 29,62€ 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI (ΕΝΗΛΙΚΩΝ)• Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο καθαρό, μαλακό και 

ελαφρύ πλαστικό υλικό. • Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής. ανατομική κατασκευή για το πηγούνι με επιρρίνιο (ταινία αλουμινίου). • Να 

διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο. • Να έχει αυξομειωμένη ελαστική ταινία η μάσκα για τη 

συγκράτηση της στο κεφάλι.• Να συνδέεται με κρικοειδή σωλήνα διαμέτρου περίπου 20-22 μμ και μήκους 15-17 cm. • Να υπάρχει 

βαλβίδα venturi παροχής οξυγόνου(35%-40%- 50%) και να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 1,80μ και να εφαρμόζει σε 

οποιοδήποτε ροόμετρο. • Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία. • Επίσης ο σωλήνας να είναι ειδικά κατασκευασμένος, έτσι ώστε 

και σε περίπτωση κλίσεως 90 μοιρών να μην διακόπτεται η παροχή οξυγόνου. 

23 ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΕΜ  250  2,07 €  517,50 € 584,78€ 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 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). 

24 ΟΞΥΖΕΝΕ ΛΙΤΡΟ  80  1,7745 €  141,96 € 176,03€ 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Διάλυμα 3% υπεροξειδίου υδρογόνου. Να είναι ήπιο αντισηπτικό για περιποίηση τραυμάτων, για εξωτερική 

δερματική χρήση, σε συσκευασία (1 ) ενός lt. 

25 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (36X40CM) 12 PLY ΤΕΜ  4.500  0,0569 €  256,05 € 289,34€ 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 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 πληροί 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. 

26 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (7,50X7,50CM) 12 PLY ΤΕΜ  7.000  0,0518 €  362,60 € 409,74€ 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 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 πληροί 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 κλπ.). Να μην υπάρχουν κλωστές οι οποίες εξέχουν από τις γάζες. Η κάθε μια αποστειρωμένη γάζα να διατίθεται 

σε ασφαλή συσκευασία. 

27 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (10X20CM) 12 PLY ΤΕΜ  10.000  0,1260 €  1.260,00 € 1.423,80 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ – 12 PLY (10X20CM) Η γάζα πρέπει να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης και να 

έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Η γάζα πρέπει να πληροί 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 κλπ.). Να μην υπάρχουν κλωστές οι οποίες εξέχουν από τις γάζες. Η κάθε μια αποστειρωμένη γάζα να διατίθεται σε 

ασφαλή συσκευασία. 

28 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΔΙΑΦΑΝH ΤΕΜ  150  0,0513 €  7,70 € 8,70 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 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. 

29 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΕΜ  800  0,1025 €  82,00 € 92,66 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΠΙΔΕΣMΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ(10cmΧ4m) Αποτελούμενος από βαμβάκι 67% και πολυαμίδιο 33%, με ελαστικότητα 

70-80%, κατάλληλης ύφανσης, ώστε να επιτυγχάνεται η ελαστική συμπεριφορά. Η επιμήκυνση να γίνεται χωρίς ελάττωση του πλάτους 

και να επανέρχεται μετά τον τανισμό σχεδόν στο αρχικό μήκος. Οι πλευρές του να είναι υφασμένες σε μορφή ούγιας και να 

συνοδεύεται από εσώκλειστα ελαστικά γατζάκια. Να παραδίδονται σε ατομική συσκευασία και εντός σελοφάν στην οποία θα 

αναγράφονται όλες οι ενδείξεις. Να φέρει σήμανση CE. 

30 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο 14 ΤΕΜ  100  0,1806 €  18,06 € 20,41 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 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 Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Κ Α Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ 

ΑΔΑ: ΨΟ7Θ469Η27-92Η



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ 

 

 

Α/Α  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μ/Μ 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ  

ΦΠΑ 

31 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο 16 ΤΕΜ  100  0,1546 €  15,46 € 17,47 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 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 Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Κ Α Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ 

32 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο 18 ΤΕΜ  100  0,1546 €  15,46 € 17,47 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 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 Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Κ Α Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ 

33 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο 20 ΤΕΜ  100  0,1546 €  15,46 € 17,47 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 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 Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Κ Α Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ 

34 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 16 ΤΕΜ  100  0,1680 €  16,80 € 18,98 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 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 Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Κ Α Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν – ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ 

35 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 18 ΤΕΜ  100  0,1680 €  16,80 € 18,98 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 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 Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Κ Α Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν – ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ 

36 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 20 ΤΕΜ  100  0,1680 €  16,80 € 18,98 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : 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 Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Κ Α Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν – ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ 

37 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 22 ΤΕΜ  100  0,1680 €  16,80 € 18,98 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 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 Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Κ Α Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν – ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ 

38 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΕΜ  50  1,3965 €  69,83 € 78,90 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ) Μέγεθος 14 CH Μήκος 40-50 εκ. 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. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Κ ΑΘ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ 

ΑΔΑ: ΨΟ7Θ469Η27-92Η
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39 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΕΜ  50  1,3965 €  69,83 € 78,90 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ) Μέγεθος 16 CH Μήκος 40-50 εκ. 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. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Κ ΑΘ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ 

40 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΕΛΑΤΟΝ  (Μέγεθος: 14 CH ) ΤΕΜ  50  0,1470 €  7,35 € 8,30 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΝΕLΑΤΟΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ • Μέγεθος: 14 CH - 

Μήκος 40 cm έως 50cm. • 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 προσφέρονται με 

προστατευτικό κάλυμμα. • Να προσφέρονται αποστειρωμένοι και σε ατομική συσκευασία. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α 

Φ Ε Σ Κ Α Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ 

41 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΕΛΑΤΟΝ  (Μέγεθος: 16 CH ) ΤΕΜ 50 0,1470 €  7,35 € 8,30 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΝΕLΑΤΟΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ • Μέγεθος: 16 CH - 

Μήκος 40 cm έως 50cm. • 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 προσφέρονται με 

προστατευτικό κάλυμμα. • Να προσφέρονται αποστειρωμένοι και σε ατομική συσκευασία. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α 

Φ Ε Σ Κ Α Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ 

42 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 3WAY FOLEY Νο 16 ΤΕΜ  100  0,5565 €  55,65 € 62,88 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Καθετήρες Folley 3way από 100% σιλικόνη. 

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ Τ Ε Χ Ν ΙΚ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Κ Α Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ 

43 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 3WAY FOLEY Νο 18 ΤΕΜ  100  0,5565 €  55,65 € 62,88 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Καθετήρες Folley 3way από 100% σιλικόνη. 

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ Τ Ε Χ Ν ΙΚ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Κ Α Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ 

44 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 3WAY FOLEY Νο 20 ΤΕΜ  100  0,5565 €  55,65 € 62,88 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Καθετήρες Folley 3way από 100% σιλικόνη. 

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ Τ Ε Χ Ν ΙΚ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Κ Α Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ 

45 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 18G ΤΕΜ  100  0,0734 €  7,34 € 8,29 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Με βαλβίδα και πτερύγια ΥΛΙΚΟ: Να είναι ιστοσυμβατό PTFE και να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του 

σώματος. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ: Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 4 

και 1/2 έτη από της παραλαβής. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δεν σχίζεται και πλαστική μεμβράνη, για να 

διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Να είναι κατασκευασμένα με βάση τα ISO-

Standards και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CEMark). - Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης. - Ο 

καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη 

δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. - Ο οδηγός – στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα, ώστε να 

αποφεύγεται η συρρίκνωσή του, καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια 

(μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων). - Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου 

της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. - Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή 

τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους). - Το καπάκι (πώμα ) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer 

Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων. - Να διαθέτει πτερύγια στήριξης. 

46 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 20G ΤΕΜ  600  0,0734 €  44,04 € 49,76 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Με βαλβίδα και πτερύγια ΥΛΙΚΟ: Να είναι ιστοσυμβατό PTFE και να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του 

σώματος. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ: Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 4 

και 1/2 έτη από της παραλαβής. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δεν σχίζεται και πλαστική μεμβράνη, για να 

διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Να είναι κατασκευασμένα με βάση τα ISO-

Standards και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CEMark). - Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης. - Ο 

καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη 

δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. - Ο οδηγός – στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα, ώστε να 

αποφεύγεται η συρρίκνωσή του, καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια 

(μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων). - Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου 

της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. - Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή 

τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους). - Το καπάκι (πώμα ) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer 

Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων. - Να διαθέτει πτερύγια στήριξης. 

47 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 22G ΤΕΜ  600  0,0734 €  44,04 € 49,76 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Με βαλβίδα και πτερύγια ΥΛΙΚΟ: Να είναι ιστοσυμβατό PTFE και να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του 

σώματος. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ: Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 4 

και 1/2 έτη από της παραλαβής. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δεν σχίζεται και πλαστική μεμβράνη, για να 

διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Να είναι κατασκευασμένα με βάση τα ISO-

Standards και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CEMark). - Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης. - Ο 

καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη 

δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. - Ο οδηγός – στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα, ώστε να 

αποφεύγεται η συρρίκνωσή του, καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή Τρίτη προσπάθεια 

(μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων). - Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου 

της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. - Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή 

τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους). - Το καπάκι (πώμα ) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer 

Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων. - Να διαθέτει πτερύγια στήριξης. 
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48 3-WAY ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΜΕ ΠΩΜΑ ΤΕΜ  200  0,0731 €  14,62 € 18,12 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3-WAY - ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΜΕ ΠΩΜΑ Συνδετικά 3 οδών ή τριπλής ροής που τοποθετούνται μεταξύ της 

συσκευής του ορού & του φλεβοκαθετήρα, για να υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης χορήγησης 3 ορών ή διαλυμάτων. Να είναι 

αποστειρωμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, μιας χρήσης, από υψηλής ποιότητας ειδικό πλαστικό σύμφωνα με τις διεθνείς 

προδιαγραφές, σε διαφανή συσκευασία ανά τεμάχιο, να διαθέτουν ενδείξεις στην κατεύθυνση της οπής και να φέρουν ένδειξη για τη 

χρήση σε αρτηρία ή φλέβα, δύο άκρα θηλυκά & ένα αρσενικό, τα άκρα να είναι διαφανή, με μαλακό άξονα για εύκολη περιστροφή, με 

πώματα στα άκρα, διαφανή, υποαλλεργικά με καλή εφαρμογή. 

49 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ML (21G) ΤΕΜ  2.500  0,0209 €  52,25 € 64,79 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» 

50 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60ml Μ/Χ (ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΕΥΡΥΣΤΟΜΙΟ) ΤΕΜ  500  0,1313 €  65,65 € 74,18 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» 

51 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ. (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Μ/Χ Νο 6,5) ΤΕΜ  200  0,1890 €  37,80 € 40,07 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: • Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική 

ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι • Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση 

αφής Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας• Διάρκεια αποστείρωσης πέντε (5) έτη.• Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%. • Να 

έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή. Τα ιατρικά γάντια πρέπει να ανταποκρίνονται: 1.Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 

σχετικό με τις απαιτήσεις και τον έλεγχο για την ανίχνευση των οπών 2. Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 που ορίζει τις 

απαιτήσεις και δίνει τις μεθόδους δοκιμών για τον έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως τα κατώτατα όρια αντοχής σε 

θραύση ανά τύπο γαντιού 3. Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 που ορίζει τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση της βιολογικής 

ασφάλειας των ιατρικών γαντιών μιας χρήσης και προβλέπει απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανσή τους. • Να μην έχουν εσωτερική 

επίστρωση πούδρας. • Να μην περιέχουν αλλεργιογόνες πρωτεΐνες. • Να είναι ανθεκτικά σε διαλύτες και λοιπά χημικά. • Το ελάχιστο 

μήκος να είναι τουλάχιστον 240 mm. 

52 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ. (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Μ/Χ Νο 7) ΤΕΜ  250 0,1890 €  47,25 € 50,09 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: • Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική 

ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι. • Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση 

αφής Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας• Διάρκεια αποστείρωσης πέντε (5) έτη.• Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%. • Να 

έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή. Τα ιατρικά γάντια πρέπει να ανταποκρίνονται: 1. Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-

1 σχετικό με τις απαιτήσεις και τον έλεγχο για την ανίχνευση των οπών 2. Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 που ορίζει τις 

απαιτήσεις και δίνει τις μεθόδους δοκιμών για τον έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως τα κατώτατα όρια αντοχής σε 

θραύση ανά τύπο γαντιού 3. Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 που ορίζει τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση της βιολογικής 

ασφάλειας των ιατρικών γαντιών μιας χρήσης και προβλέπει απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανσή τους. • Να μην έχουν εσωτερική 

επίστρωση πούδρας. • Να μην περιέχουν αλλεργιογόνες πρωτεΐνες. • Να είναι ανθεκτικά σε διαλύτες και λοιπά χημικά. • Το ελάχιστο 

μήκος να είναι τουλάχιστον 240 mm. 

53 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ. (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Μ/Χ Νο 8) ΤΕΜ  150 0,1890 €  28,35 € 30,05 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: • Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική 

ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι.• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση 

αφής Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας• Διάρκεια αποστείρωσης πέντε (5) έτη.• Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%. • Να 

έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή. Τα ιατρικά γάντια πρέπει να ανταποκρίνονται: 1. Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-

1 σχετικό με τις απαιτήσεις και τον έλεγχο για την ανίχνευση των οπών 2. Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 που ορίζει τις 

απαιτήσεις και δίνει τις μεθόδους δοκιμών για τον έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως τα κατώτατα όρια αντοχής σε 

θραύση ανά τύπο γαντιού 3. Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 που ορίζει τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση της βιολογικής 

ασφάλειας των ιατρικών γαντιών μιας χρήσης και προβλέπει απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανσή τους. • Να μην έχουν εσωτερική 

επίστρωση πούδρας. • Να μην περιέχουν αλλεργιογόνες πρωτεΐνες. • Να είναι ανθεκτικά σε διαλύτες και λοιπά χημικά. • Το ελάχιστο 

μήκος να είναι τουλάχιστον 240 mm. 

54 ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 18 ΤΕΜ  500 0,0194 €  9,70 € 12,03 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 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» 

55 ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 23 ΤΕΜ  500 0,0194 €  9,70 € 12,03 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 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» 

56 ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 27 ΤΕΜ  500 0,0194 €  9,70 € 12,03 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 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» 

57 ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο 12 Μ/Χ ΤΕΜ  60 0,2262 €  13,57 € 16,82 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Να είναι αποστειρωμένα από ιατρικό ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικά και καλής ποιότητας, με πλαστική λαβή 

μιας χρήσης. Συσκευασμένα σε αδιάβροχη αεροστεγή συσκευασία. 

58 ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο 15 Μ/Χ ΤΕΜ 60 0,2262 €  13,57 € 16,82 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Να είναι αποστειρωμένα από ιατρικό ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικά και καλής ποιότητας, με πλαστική λαβή 

μιας χρήσης. Συσκευασμένα σε αδιάβροχη αεροστεγή συσκευασία. 

59 ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο 22 Μ/Χ ΤΕΜ  60 0,2262 €  13,57 € 16,82 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Να είναι αποστειρωμένα από ιατρικό ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικά και καλής ποιότητας, με πλαστική λαβή 

μιας χρήσης. Συσκευασμένα σε αδιάβροχη αεροστεγή συσκευασία. 

60 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ/Χ ΜΑΚΡΙΕΣ 4X35 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΕΜ  2.500 0,0210 €  52,50 € 65,10 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Βελόνες οδοντιατρικής στελεχιαίας αναισθησίας για σύριγγα carpule, 27G long (0.40 x 35mm), 

αποστειρωμένες μίας χρήσης. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02- 08-1991 «Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι 

ΑΔΑ: ΨΟ7Θ469Η27-92Η



 

Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μιας χρήσης» (ΦΕΚ 681Β ́/1991) ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» 
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61 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΤΕΜ  100 0,1512 €  15,12 € 18,75 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Να είναι από άκαμπτο πλαστικό, ατραυματικοί, ατοξικοί, διαφανείς με χρώματα που να δηλώνουν το 

μέγεθος, latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής 

συσκευασίας του είδους. - Διάφορα μεγέθη (Νο: 7-7,5-8), διαφόρου χρώματος - Αποστειρωμένοι, μιας χρήσης - Επισήμανση CE. 

62 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΤΕΜ  1.500 0,4284 €  642,60 € 796,82 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Υδατοδιαλυτές σακούλες συλλογής μολυσματικού ιματισμού διαστάσεων 90x100 εκ, με κορδέλα ίδιου υλικού 

στο επάνω μέρος για το εύκολο κλείσιμο της και εκτυπωμένη προειδοποίηση «ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ». 

63 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ SMALL ΤΕΜ 15.000 0,0945 €  1.417,50 € 1.502,55 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Μη αποστειρωμένα γάντια εξεταστικά, νιτριλίου: Υποαλλεργικά, χωρίς πούδρα για χρήση από άτομα με 

αλλεργία στο latex - Από 100% συνθετικό υλικό νιτριλίου. - Κατάλληλα για επικίνδυνα χημικά περιβάλλοντα εργασίας (Πρότυπο EN 374) 

- Ανθεκτικά κατά τη χρήση (EN 420) ή/και το πρότυπο ASTM D6319 - Να προσκομιστούν τα αποδεικτικά ότι πληρούν τα ζητούμενα 

πρότυπα των ειδικών κατά είδος και των γενικών προδιαγραφών - Με πιστοποίηση CE και αριθμό πιστοποιημένου οργανισμού 

κοινοποίησης. - Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο BS EN980:2008 Να αναγράφεται στην εξωτερική συσκευασία 100 

τεμαχίων το υλικό του γαντιού, ότι δεν περιέχει πούδρα, ότι δεν είναι διαπερατά από υγρά, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του 

προϊόντος, η διεύθυνση του εργοστασίου παραγωγής, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε Ευρωπαϊκή χώρα, τα πρότυπα ΕΝ 

455-1, ΕΝ455-2, ΕΝ455-3 και τα σύμβολα των προτύπων ΕΝ 420, ΕΝ 374. - Δοκιμή δείγματος στο στάδιο αξιολόγησης για έλεγχο 

αντοχής εφαρμογής και ολίσθησης (όχι αποστολή μεμονωμένων γαντιών αλλά σε συσκευασία των 100 τεμαχίων). 

64 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ MEDIUM ΤΕΜ  15.000 0,0945 €  1.417,50 € 1.502,55 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Μη αποστειρωμένα γάντια εξεταστικά, νιτριλίου : Υποαλλεργικά, χωρίς πούδρα για χρήση από άτομα με 

αλλεργία στο latex - Από 100% συνθετικό υλικό νιτριλίου. - Κατάλληλα για επικίνδυνα χημικά περιβάλλοντα εργασίας (Πρότυπο EN 374) 

- Ανθεκτικά κατά τη χρήση (EN 420) ή/και το πρότυπο ASTM D6319 - Να προσκομιστούν τα αποδεικτικά ότι πληρούν τα ζητούμενα 

πρότυπα των ειδικών κατά είδος και των γενικών προδιαγραφών - Με πιστοποίηση CE και αριθμό πιστοποιημένου οργανισμού 

κοινοποίησης. - Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο BS EN980:2008 Να αναγράφεται στην εξωτερική συσκευασία 100 

τεμαχίων το υλικό του γαντιού, ότι δεν περιέχει πούδρα, ότι δεν είναι διαπερατά από υγρά, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του 

προϊόντος, η διεύθυνση του εργοστασίου παραγωγής, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε Ευρωπαϊκή χώρα, τα πρότυπα ΕΝ 

455-1, ΕΝ455-2, ΕΝ455-3 και τα σύμβολα των προτύπων ΕΝ 420, ΕΝ 374. - Δοκιμή δείγματος στο στάδιο αξιολόγησης για έλεγχο 

αντοχής εφαρμογής και ολίσθησης (όχι αποστολή μεμονωμένων γαντιών αλλά σε συσκευασία των 100 τεμαχίων). 

65 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ LARGE ΤΕΜ  5.000 0,0945 €  472,50 € 500,85 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Μη αποστειρωμένα γάντια εξεταστικά, νιτριλίου: Υποαλλεργικά, χωρίς πούδρα για χρήση από άτομα με 

αλλεργία στο latex - Από 100% συνθετικό υλικό νιτριλίου. - Κατάλληλα για επικίνδυνα χημικά περιβάλλοντα εργασίας (Πρότυπο EN 374) 

- Ανθεκτικά κατά τη χρήση (EN 420) ή/και το πρότυπο ASTM D6319 - Να προσκομιστούν τα αποδεικτικά ότι πληρούν τα ζητούμενα 

πρότυπα των ειδικών κατά είδος και των γενικών προδιαγραφών - Με πιστοποίηση CE και αριθμό πιστοποιημένου οργανισμού 

κοινοποίησης. - Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο BS EN980:2008 Να αναγράφεται στην εξωτερική συσκευασία 100 

τεμαχίων το υλικό του γαντιού, ότι δεν περιέχει πούδρα, ότι δεν είναι διαπερατά από υγρά, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του 

προϊόντος, η διεύθυνση του εργοστασίου παραγωγής, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε Ευρωπαϊκή χώρα, τα πρότυπα ΕΝ 

455-1, ΕΝ455-2, ΕΝ455-3 και τα σύμβολα των προτύπων ΕΝ 420, ΕΝ 374. - Δοκιμή δείγματος στο στάδιο αξιολόγησης για έλεγχο 

αντοχής εφαρμογής και ολίσθησης (όχι αποστολή μεμονωμένων γαντιών αλλά σε συσκευασία των 100 τεμαχίων). 

66 ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ MORTARA  ΡΟΛΟ  30 1,8375 €  55,13 € 68,36 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ MORTARA 

67 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΕΣ 21G ΤΕΜ  400 0,0284 €  11,36 € 14,08 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ (απλές ενηλίκων) Εισαγωγή στη φλέβα σε σύνδεση με τη συσκευή χορήγησης υγρών-

διαλυμάτων. Πεταλούδες scalp-vein.Butterfly 21G. Τα ζητούμενα μήκη βελόνας 19,5-9,5 χιλ. Τα ζητούμενα μήκη σωλήνα 30,5-10,2-20,3 

εκ. Βελόνα φλεβοκέντησης από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη, λεπτών τοιχωμάτων με διπλή κοντή λοξότμηση. Να 

φέρουν ζεύγος πτερυγίων για σωστή προώθηση της βελόνας & ασφαλή στήριξή της. Να φέρουν σωλήνα υψηλής ποιότητας που να 

ανακτά την αρχική του διάμετρο μετά από πιθανή αναδίπλωση καθώς και ικανοποιητικού μήκους για τη δημιουργία καμπύλης 

ασφάλειας. Επιστόμιο με χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υποδοχή για σύνδεση ασφάλειας Luer Lock με τη 

συσκευή χορήγησης. Να φέρει επισήμανση CE Mark. Να διαθέτει αποστείρωση για 5 χρόνια. 

68 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΕΣ 23G ΤΕΜ  100 0,0284 €  2,84 € 3,52€ 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ (απλές ενηλίκων) Εισαγωγή στη φλέβα σε σύνδεση με τη συσκευή χορήγησης υγρών-

διαλυμάτων. Πεταλούδες scalp-vein.Butterfly 23G. Τα ζητούμενα μήκη βελόνας 19,5-9,5 χιλ. Τα ζητούμενα μήκη σωλήνα 30,5- 10,2-20,3 

εκ. Βελόνα φλεβοκέντησης από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη, λεπτών τοιχωμάτων με διπλή κοντή λοξότμηση. Να 

φέρουν ζεύγος πτερυγίων για σωστή προώθηση της βελόνας & ασφαλή στήριξή της. Να φέρουν σωλήνα υψηλής ποιότητας που να 

ανακτά την αρχική του διάμετρο μετά από πιθανή αναδίπλωση καθώς και ικανοποιητικού μήκους για τη δημιουργία καμπύλης 

ασφάλειας. Επιστόμιο με χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υποδοχή για σύνδεση ασφάλειας Luer Lock με τη 

συσκευή χορήγησης. Να φέρει επισήμανση CE Mark. Να διαθέτει αποστείρωση για 5 χρόνια. 

69 ΓΑΖΕΣ (ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ) ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 10x10 ΤΕΜ  400 0,3150 €  126,00 € 142,38 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Εμποτισμένη γάζα αποστειρωμένη με παραφίνη, από βαμβάκι. Διαπερατή στον αέρα και στις εκκρίσεις, να 

μην κολλά στο έγκαυμα. Να φέρουν απαραίτητα έγκριση CE, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

70 ΓΑΖΕΣ (ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ) ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 10x20 ΤΕΜ  200 0,3308 €  66,15 € 74,75 €  

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Εμποτισμένη γάζα αποστειρωμένη με παραφίνη, από βαμβάκι. Διαπερατή στον αέρα και στις εκκρίσεις, να 

μην κολλά στο έγκαυμα. Να φέρουν απαραίτητα έγκριση CE, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

71 

Επιθέματα για έλκη με άργυρο κολλητικά 

διαστάσεων: 23Χ23 CM (ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ) ± 2CM ΤΕΜ  100 8,37 €  837,00 € 945,81 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Επιθέματα αποστειρωμένα υδροπολυμερή αφρώδη, διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου 

ομοιογενώς κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους. Αυτοκόλλητα με φυσικό περιμετρικό κολλητικό από υποαλλεργική κόλλα, 

για την αποφυγή διαβροχής. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος, να 

εκτείνεται, έτσι ώστε, να είναι σε άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους χωρίς την παρεμβολή άλλων στρωμάτων και να 

εξασφαλίζεται η γρήγορη απορρόφηση του εξιδρώματος. Η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα αργύρου στο έλκος σε όλη 
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τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος και η καταστροφή των μικροοργανισμών να απορροφούνται ακόμη και εντός του επιθέματος. 

Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει τη διαρροή εξιδρώματος 

δια μέσω της μεμβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα 

εξιδρώματος. Να φέρουν απαραίτητα  έγκριση CE, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 
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Επιθέματα για έλκη με άργυρο κολλητικά 

διαστάσεων:19Χ20 CM (ΓΙΑ ΠΤΕΡΝΑ) ± 2CM ΤΕΜ  100 6,00 €  600,00 € 678,00 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Επιθέματα αποστειρωμένα υδροπολυμερή αφρώδη, διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου 

ομοιογενώς κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους. Αυτοκόλλητα με φυσικό περιμετρικό κολλητικό από υποαλλεργική κόλλα, 

για την αποφυγή διαβροχής. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος, να 

εκτείνεται, έτσι ώστε, να είναι σε άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους χωρίς την παρεμβολή άλλων στρωμάτων και να 

εξασφαλίζεται η γρήγορη απορρόφηση του εξιδρώματος. Η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα αργύρου στο έλκος σε όλη 

τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος και η καταστροφή των μικροοργανισμών να απορροφούνται ακόμη και εντός του επιθέματος. 

Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει τη διαρροή εξιδρώματος 

δια μέσω της μεμβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα 

εξιδρώματος. Να φέρουν απαραίτητα  έγκριση CE, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΜΕ ΦΠΑ 

12.736,88 € 

 

14.657,63€ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Μέθοδοι Ελέγχου των πλαστικών συριγγών μιας χρήσης καθορίζονται με την 
Υπουργική απόφαση Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» 

- Οι συγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν τις πλαστικές σύριγγες μιας χρήσης «Τύπου Β» (δηλαδή είναι 
εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα και απαιτείται να είναι καθ' όλα σύμφωνες με την παραπάνω Υπ. απόφαση 
καθώς και με τις παρακάτω διευκρινιστικές-συμπληρωματικές απαιτήσεις: 

 Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των συριγγών είναι: 
-Για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό 
σιλικονισμένο καουτσούκ. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τμημάτων της σύριγγας και των 
βελονών που έρχονται σε επαφή με το ενέσιμο υγρό θα είναι αρχική πρώτη ύλη και όχι ανακυκλωμένα. 

Τα υλικά δεν πρέπει να έχουν οσμή εκτός εκείνης που του προσδίδει το υλικό κατασκευής του. Τόσο το πλαστικό όσο 
και το σιλικούχο  ελαστικό να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν, βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενέσιμου 
υγρού, δεν πρέπει να είναι τοξικά ή να προκαλούν πυρετογόνα ή να είναι πηγές μικροοργανισμών που να προκαλούν 
μόλυνση ή να προκαλούν οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη επίδραση. 

Ιδιαίτερη προσοχή Θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέμβυσμα και στην καλή εφαρμογή 
της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, χωρίς να 
απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός. 

- Να υπάρχει STOP πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν. 

 H μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς. 
- Με την προσφορά να κατατίθενται εκθέσεις ελέγχου παραδοχής των προσφερόμενων προϊόντων. 

 Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική 
γλώσσα. 

 Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος. 
- η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος. 

- Στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής 

- Υλικό κατασκευής 

- Μέγεθος 

- Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόπος αποστείρωσης 

- Αριθμός παρτίδας 

- Σήμανση CE 
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- Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ και θα επιλέγεται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 6 της απόφασης. 

- Η συσκευασία να φέρει την ένδειξη Να μη χρησιμοποιείται με «Παραλδεΰδη» εκτός αν τα προσφερόμενα είδη είναι 
συμβατά με την Παραλδεΰδη, οπότε αυτό πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά. 

 Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-2003) 
Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά. 

 Το προϊόν πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την ΔΥ7/2480/1994 κοινή Υπουργική απόφαση σε 
εναρμόνιση με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993. 

Οι συμμετέχοντες να καταθέτουν με την προσφορά τους επικυρωμένα αντίγραφο του πιστοποιητικού για τη σήμανση 
CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο κοινοποιημένο Οργανισμό. 

 Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή , η ημερομηνία παραγωγής τους να μην 
είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτήν της παραγωγής. 

 Οι συμμετέχοντες να: 
·υποβάλλουν δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993. 

·δηλώσουν τον Κοινοποιημένο Οργανισμό για τον έλεγχο ποιότητας CE, καθώς και τον αριθμό    αναγνώρισης που έχει 
χορηγηθεί στον Κοινοποιημένο Οργανισμό από την επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Να κατατεθεί με την προσφορά ικανός αριθμός δειγμάτων, σε όλα τα μεγέθη που προσφέρονται, για 
έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

 Σε περίπτωση που κριθούν μειοδότες, για κάθε παρτίδα πλαστικών συριγγών μιας χρήσης, που θα 
παραδίδουν, να προσκομίζουν στην επιτροπή παραλαβής έκθεση εργαστηριακού ελέγχου(έλεγχος 
στειρότητας, λοιποί φωτοχημικοί έλεγχοι, με τα έξοδα του ελέγχου να βαρύνουν τον προμηθευτή), στην 
οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής: 

 αριθμός παρτίδας. 

 Το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και του εργαστηριακού ελέγχου. 

 Η ημερομηνία ελέγχου. 

 Το αποτέλεσμα του ελέγχου. 

 Η σύριγγα να είναι με ενσωματωμένη βελόνα, η ποιότητα της οποίας να εξασφαλίζει άνετη και ατραυματική 
φλεβοκέντηση. 

 Η τεχνική προσφορά για κάθε είδος που προσφέρεται, θα συνοδεύεται από έγκυρα πιστοποιητικά επίσημου 
ινστιτούτου ή υπηρεσίας ποιοτικού ελέγχου αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα του προϊόντος αφού επαληθευτεί με αναφορά σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα.  

 Να υποβληθούν πρωτότυπα prospectus ή ανάλογο έντυπο υλικό όπου θα φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά για κάθε προσφερόμενο είδος.  

 Να κατατεθούν δείγματα. Οι διαστάσεις των υλικών δεν είναι αποκλειστικές αλλά σε κάθε περίπτωση κατά 
την αξιολόγηση των ειδών γίνονται δεκτές μικρές αποκλίσεις. 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ1348/04 όπως αυτή τροποποιήθηκε (Αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και τη σχετική Ευρωπαϊκή 
Νομοθεσία (Οδηγία 98/79/CE). 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Α. Ο Μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία ελέγχει, εάν οι πλαστικές σύριγγες που 
παραδίδονται, ανήκουν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο κατασκευής, που αξιολογήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης, ώστε να μην προσκομίζεται οποιοδήποτε άλλο είδος συριγγών, που δεν αξιολογήθηκε. 

Β. Έλεγχος στειρότητας και λοιποί φυσικοχημικοί έλεγχοι σε εργαστήριο του ΕΟΦ(Τα έξοδα ελέγχων και τα δείγματα 
βαρύνουν τον Προμηθευτή). 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Κ Α Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν 

 ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ  

1. Οι προσφερόμενοι καθετήρες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται 
εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε 
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ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία απoδεικvύει την συμμόρφωσή τους 
με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). 

2. Οι προσφερόμενοι καθετήρες πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1616:1997.  

3. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων. 

4. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω 
στοιχεία: 

i. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει 

έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη 

διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 

ii. Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ». 

iii. Η μέθοδος αποστείρωσης. 

iv. O κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT). 

v. H ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα. 

vi. H ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση. 

vii. Tις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης. 

viii. κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη. 

 Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων. 

5. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής 
των καθετήρων καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 

6. Ουσιώδης διευκρίνιση: η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και 
θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερόμενων προϊόντων, ή όποιων άλλων 
επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται 
κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 
2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε 
οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του 
διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του 
όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη στειρότητα 
και τη συμμόρφωσή τους με το ανωτέρω πρότυπο. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των 
παραδιδόμενων υλικών. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

(Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών) 

Σέρμπος Αθανάσιος 

  

Μπαλαχούτη Μαρία 

 

Κραβαριώτου Δέσποινα 
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