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ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑÏΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
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38519650-7 (Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων), 38437110-1 (Ρύγχη σιφωνίων πιπετών), 33192000-2 
(Ιατρικές προμήθειες), 33141220-8 (Σωληνίσκοι), 33141320-9 (Ιατρικές βελόνες), 38412000-6 (Θερμόμετρα), 
33141900-9 (Νυστέρια αιμοληψίας), 33771000-5 (Προϊόντα υγιεινής από χαρτί), 33141615-4 (Σάκοι για ούρα), 
33141622-6 (Εξοπλισμοί πρόληψης του AIDS), 33198000-4 (Νοσοκομειακά είδη από χαρτί), 35113490-0 
(Προστατευτικές ρόμπες), 33199000-1 (Ιατρικός ρουχισμός), 33157100-6 (Μάσκες ιατρικών αερίων), 24315300-
8 (Υπεροξείδιο του υδρογόνου), 33141117-3 (Υδρόφιλο βαμβάκι), 33141113-4 (Ταινία επιδέσμου), 33141111-1 
(Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι), 33141114-2 (Ιατρική γάζα), 33141110-4 (Επίδεσμοι), 38434550-6 (Μετρητές κυττάρων 
αίματος), 33141200-2 (Καθετήρες), 33194100-7 (Συσκευές και όργανα έγχυσης), 33141310-6 (Σύριγγες), 
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(Θερμογραφικό χαρτί), 33141620-2 (Ιατρικοί εξοπλισμοί)

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 170143

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 193.625,21 € ευρώ συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.:  168.893,91 €)
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΔΡΟΜΟΚΑÏΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090002991
Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1015.Ε00185.00090
Ταχυδρομικός Κωδικός 124 61
Τηλέφωνο +30 213 2046171
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) agelikip@dromokaiteio.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  www.dromokaiteio.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας 
Κεντρικής Κυβέρνησης).

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο είτε έμμεσα από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και τη σχετική ενότητα/μενού: (ΕΣΗΔΗΣ) - Προμήθειες και 
Υπηρεσίες (Eίσοδος Χρηστών ΕΣΗΔΗΣ) ή απευθείας στη διαδικτυακή διεύθυνση 
https://nepps.eprocurement.gov.gr/. 

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr και τη διεύθυνση www.dromokaiteio.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016. 
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑÏΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.: 1311 σχετική πίστωση της έγκρισης του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και της προέγκρισης του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα 
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑÏΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  19108/06-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΟΑ469Η27-9ΝΩ) 
έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2022 & 2023 και έλαβε α/α 2022000609 
καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑÏΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ετήσια προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑÏΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς 
του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV), όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 38437100-8         
(Σιφώνια πιπέτες) 30016608

ΠΙΠΕΤΤΑ PASTEUR ΜΕ 
ΠΟΥΑΡ - ΔΙΑΒΑΘΜ. 

1-3ML ΤΕΜ 3.000 0,0065 € 19,53 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 19,53 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ:  24,22 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: Πλαστικές pasteur με πουάρ, μιας χρήσης, από ανθεκτικό υλικό καλής ποιότητας.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

2
33140000-3             

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30018154

ΣΤΥΛΕΟΙ 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΤΕΜ 2.000 0,0515 € 102,90 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 102,90 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 127,60 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: Αποστειρωμένοι ανά ένας σε διαφανή συσκευασία από τη μια πλευρά, με ξύλινο 
στέλεχος 15cm και καλά τυλιγμένο βαμβάκι στο ένα άκρο.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

3
33140000-3          

(Ιατρικά αναλώσιμα) 30018155

ΚΡΙΚΟΙ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 
10ML ΤΕΜ 3.000 0,0152 € 45,68 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 45,68 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 56,64 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3: Πλαστικοί αποστειρωμένοι ανά 10 τεμάχια, μιας χρήσεως.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

4
38519650-7 

(Αντικειμενοφόροι 
πλάκες 

μικροσκοπίων) 30015647
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ 

ΠΛΑΚΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΤΕΜ 2.000 0,0146 € 29,19 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ:   29,19 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 36,20 €

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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

5
33140000-3          

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30018156

ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24mm 
24mm ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΤΕΜ 2.000 0,0504 € 100,80 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 100,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 124,99 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5: 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.  

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

6 38437110-1 
(Ρύγχη σιφωνίων 30018157 ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤTΩΝ ΤΥΠΟΥ 

EPPENDORF 10-200μl ΤΕΜ 4.000 0,0024 € 9,66 €
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πιπετών)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 9,66 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 11,98 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6: Τα ρύγχη θα πρέπει να απορρίπτονται αυτόματα από τις αυτόματες πιπέτες τύπου 
Eppendorf του εργαστηρίου.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

7
38437110-1 

(Ρύγχη σιφωνίων 
πιπετών)

30018158 ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤTΩΝ ΤΥΠΟΥ 
EPPENDORF 200-1000μl ΤΕΜ 2.000 0,0036 € 7,14 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 7,14 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ:  8,85 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7: Τα ρύγχη θα πρέπει να απορρίπτονται αυτόματα από τις αυτόματες πιπέτες τύπου 
Eppendorf του εργαστηρίου.

TΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

8
38437110-1 

(Ρύγχη σιφωνίων 
πιπετών) 30018161

ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤTΩΝ Τ. 
EPPENDORF 1000-5000μl

ΤΕΜ
1.000 0,0462 € 46,20 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 46,20 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 57,29 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8: Τα ρύγχη θα πρέπει να απορρίπτονται αυτόματα από τις αυτόματες πιπέτες τύπου 
Eppendorf του εργαστηρίου.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

9
33192000-2        

(Ιατρικές 
προμήθειες) 30003694 PARAFILM ΤΕΜ 10 4,6725 € 46,73 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 46,73 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 57,94 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9: Μεμβράνες Parafilm σε ρολό διαστάσεων, πάχους 5cm και μήκους 75m.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

10

33141220-8 
(Σωληνίσκοι) 30015168

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 
ΚΩΝΙΚΑ 

ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΩΝ 
12ml 100Χ17mm ΤΕΜ 500 0,0183 € 9,14 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 9,14 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 11,33 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10: Πλαστικά διαφανή 100x17mm.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

11 33141220-8 
(Σωληνίσκοι) 30016834

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 
EPPENDORF 2ml ΤΕΜ 3.000 0,0078 € 23,31 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 23,31 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 28,90 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11: Κωνικά με ενσωματωμένο πώμα πλαστικό των 1,5ml.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
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12
33140000-3         

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015746

ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΜ 50 0,7602 € 38,01 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 12 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 38,01 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ:  47,13 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 12: Υποδοχέας με αυτόματη απόρριψη βελόνων. Να είναι συμβατός με τα είδη: 

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ EDTAΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 3ml, ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 6ml ΔΙΑΣΤ. 13Χ100mm ΓΙΑ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ, ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 8,5ml ΔΙΑΣΤ. 16Χ100mm ΓΙΑ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΕΣ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 
6ml ΔΙΑΣΤ. 13Χ100mm ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΕΣ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 2ml ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (ΠΗΞΕΩΣ), Πλαστική πιπέτα βαθμονομημένη με αυτόματο 
γέμισμα των 2ml, ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΩΝ 2ml (με Sodium Citrate).

CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

33141220-8 
(Σωληνίσκοι) 30015735

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ EDTA ΚΕΝΟΥ 

ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 3ml ΤΕΜ 10.000 0,0437 € 436,80 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 436,80 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 541,63 €

CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

33141220-8 
(Σωληνίσκοι) 30018170

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 
ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ 

ΤΩΝ 8,5ml 
ΔΙΑΣΤ. 

16Χ100mm ΓΙΑ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΥΣ ΜΕ 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ 
ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ 

ΑΔΡΑΝΕΣ GEL
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 4.000 0,0873 € 349,02 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 349,02 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ:  432,78 €

CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

33141220-8 
(Σωληνίσκοι) 30018171

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ 
ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 6ml ΔΙΑΣΤ. 

13Χ100mm ΓΙΑ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ 

ΑΔΡΑΝΕΣ GEL 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 10.000 0,0659 € 659,40 €

ΤΜΗΜΑ

13

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 659,40 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 817,66 € 

CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

33141220-8 
(Σωληνίσκ

οι) 30015737

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ 
ΤΩΝ 2ml ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ 

ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (ΠΗΞΕΩΣ) ΤΕΜ 2.000 0,0495 € 98,91 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 98,91 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 122,65 €

CPV ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
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ΥΛΙΚΟΥ

33141220-8 
(Σωληνίσκ

οι) 30018183

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ 
ΔΙΑΦΑΝΗ 2ml (με Sodium 

Citrate) ΤΕΜ 500 0,0560 € 27,98 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 27,98 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 34,70 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 1.572,11 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 1.949,42 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13: Να είναι άθραυστα και να φέρουν εύχρηστο πιεστό πώμα ασφαλείας. Αναλόγως 
της χρήσεως εκάστου σωληναρίου να φέρουν χρωματικό κώδικα, ετικέτα με την ένδειξη CE, περιεχομένου, αποστείρωσης, 
παρτίδας παραγωγής, ημερομηνία λήξεως και χώρο σημειώσεων από τον χρήστη. Να είναι συμβατά με τον υποδοχέα 
προσαρμογής και απόρριψης βελονών (α/α  12) (σύστημα vacutanair που χρησιμοποιεί το Μικροβιολογικό εργαστήριο). 
Εκτός από το υλικό πλαστική πιπέτα βαθμονομημένη με αυτόματο γέμισμα των 2ml - το οποίο δεν αποτελεί μέρος του 
συστήματος αιμοληψίας- θα κατοχυρωθούν όλα μαζί, αφού εξεταστούν ως σύνολο, στην εταιρεία που πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές και έχει την οικονομικότερη προσφορά.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

14
38437100-8         

(Σιφώνια 
πιπέτες) 30018184

Πλαστική πιπέτα 
βαθμονομημένη με αυτόματο 

γέμισμα των 2ml ΤΕΜ 6.000 0,1146 € 687,33 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 14 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 687,33 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 852,29 €  

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 14: Πλαστική πιπέτα βαθμονομημένη με αυτόματο γέμισμα των 2ml

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

15
33141320-9         

(Ιατρικές 
βελόνες) 30014089

ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ-
ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ 

21G Μ/Χ ΤΕΜ 10.000 0,2688 € 2.688,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 2.688,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 3.333,12 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 15: ΒΕΛΟΝΕΣ 21G ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ, 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Οι βελόνες αιμοληψίας να είναι διατρήσεως σωληναρίων κενού αέρος, αποστειρωμένες, μιας χρήσεως, 
με λεπτά τοιχώματα καλυμμένα με σιλικόνη, ευθείας εσωτερικής αύλακος για την ταχεία ροή αίματος, αιχμηρές και στις δύο 
απολήξεις, (η μία απόληξη καλυμμένη με ειδικό ελαστικό έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλαπλές 
ταυτόχρονες λήψεις από το ίδιο άτομο), με κατάλληλο πλαστικό κοχλία (Luer) για την στερέωσή τους στον υποδοχέα των 
σωληναρίων κενού, συσκευασμένες μέσα σε ατομική εύχρηστη πλαστική θήκη. • Να φέρουν ενσωματωμένο προστατευτικό 
μη αποσπώμενο κάλυμμα, για την ασφαλή, εύκολη και άμεση κάλυψη της βελόνας αμέσως μετά το πέρας της αιμοληψίας, 
παρέχοντας επιπλέον ασφάλεια τόσο στον αιμολήπτη όσο και καθ’ όλη την διαδικασία απόρριψης χρησιμοποιημένων 
βελονών. • Το προστατευτικό κάλυμμα να είναι διαφανές και να ασφαλίζει μη αναστρέψιμα τη βελόνα. Η ενεργοποίηση του 
προστατευτικού καλύμματος να γίνεται από το χρήστη με το ένα χέρι, με τρόπο προφανή, γρήγορο και αποδοτικό.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

16
33141320-9        

(Ιατρικές 
βελόνες) 30014088

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 
ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ 

ΚΕΝΟΥ 23G ΤΕΜ 2.000 0,2519 € 503,79 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 16 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 503,79 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 624,70 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 16: 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, 
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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 με 
α/α 12.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

17 33141220-8 
(Σωληνίσκοι) 30017663

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ PIA 5 
ml 75x12mm ΤΕΜ 5.000 0,0179 € 89,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 17 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 89,25 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ:  110,67 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 17: ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 5 ML, 75X12mm, PS Σωληνάρια τύπου RIA.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

18
33140000-3             

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30026117

ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΗΞΗΣ 
CoaDATA 4001 ΤΕΜ 2.000 0,2520 € 504,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 504,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 624,96 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 18: Κυβέττες κατάλληλες για τον αναλυτή CoaDATA 4001 που πραγματοποιεί εξετάσεις 
πήξεως.

ΤΜΗΜΑ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

19
33140000-3          

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) MIKΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΤΕΜ 2.000 0,0191 € 38,22 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 38,22 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 47,39 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19: Μικροαιματοκρίτες γυάλινοι με μπλε ένδειξη (χωρίς ηπαρίνη) μήκους 75mm, όγκου 
75μl. Συσκευασμένοι σε πλαστικά φιαλίδια των 100 τεμαχίων.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

20 38412000-6 
(Θερμόμετρα) 30012417 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΤΕΜ 150 1,0710 € 160,65 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 160,65 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 199,21 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Ψηφιακό θερμόμετρο με οθόνη, μέτρηση σε χρόνο 
60 min, άριστης ποιότητας, άθραυστο, με βομβητή ολοκλήρωσης της μέτρησης, με δυνατότητα μέτρησης από τη μασχάλη. 
Με μπαταρία μεγάλης χρονικής διάρκειας και εγγύηση 2 ετών. Να υπάρχει η δυνατότητα πλήρους απολύμανσης και εύκολου 
καθαρισμού, να είναι αδιάβροχο και ανθεκτικής κατασκευής. Να διαθέτει έγκριση CE.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

21
30192800-9 

(Αυτοκόλλητες 
ετικέτες) 30022633

ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΡΟΛΟ 60 2,1945 € 131,67 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ:  131,67 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 163,27 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 55x25mm (1.000 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΡΟΛΟ)
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ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

22
33140000-3           

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30005391

ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ 
ΞΥΛΙΝΑ 

(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ) ΤΕΜ 5.000 0,0172 € 86,10 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 86,10 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 106,76 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22: Γλωσσοπίεστρα ξύλινα αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία το καθένα, σε κουτί 
των 100 τεμαχίων. Ξύλινα από υλικό άριστης ποιότητας που δεν προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις. Να έχουν λεία επιφάνεια, 
εύκαμπτη και στιλπνή. Να είναι ανθεκτικά. Να έχουν το μικρότερο δυνατό πάχος ώστε να μην καταστρέφονται.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

23
33771000-5 
(Προϊόντα 

υγιεινής από 
χαρτί) 30003792 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΚΙΛΟ 5.000 0,8873 € 4.436,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 23 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 4.436,25 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 5.500,95 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 23: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

24
33140000-3          

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015763

ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ 
ΡΟΛΟ 60 CM x 50 M ΤΕΜ 200 0,9975 € 199,50 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 24 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 199,50 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 247,38 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 24: Ρολά σεντόνια για χρήση σε εξεταστικά κρεβάτια, από αρίστης ποιότητας χαρτί 
(100% καθαρό χημικό πολτό), επένδυση ειδικής πλαστικής αδιάβροχης μεμβράνης, με ραφές για ομοιόμορφο τεμαχισμό 
φύλλων ανά μέτρο.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

25
33140000-3          

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015747

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ Μ/Χ 
60CMx90CM ΤΕΜ 100.000 0,0888 € 8.883,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 25
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 8.883,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 11.014,92 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 25: Υποσέντονα υποαλλεργικά μιας χρήσης, διαστάσεων 60x90cm. Η εξωτερική 
επιφάνεια να είναι αδιάβροχη. Το υλικό να είναι καλής ποιότητας και ανθεκτικό (να μη διαλύεται και να μη σχίζεται) Να είναι 
εσωτερικά ιδιαίτερα απορροφητικό, υδρόφιλο, από οποιαδήποτε διαρροή και να μη βγάζει χνούδι κατά τη χρήση του. Στη 
συσκευασία να αναγράφεται ο κωδικός εργοστασιακού καταλόγου, η κατασκευάστρια εταιρεία, η χώρα προέλευσης, το 
εργοστάσιο κατασκευής, ο εργοστασιακός κωδικός. Να έχουν πιστοποίηση ISO και σήμανση CE.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

26
33140000-3          

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015686

ΚΥΠΕΛΛΑ Ν.656 
ΚΑΛΛ.ΟΥΡΩΝ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΕΜ 4.000 0,0621 € 248,22 €
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 26 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ: 248,22 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 307,79 €
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 26: Πλαστικοί περιέκτες για καλλιέργειες ούρων, αποστειρωμένα, σε ατομική 
συσκευασία, διαφανή, με βιδωτό πώμα 100ml, με ετικέτα και αναγραφή ημερομηνίας λήξης.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

27 33141615-4              
(Σάκοι για ούρα) 30015701

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 
ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΤΕΜ 2.000 0,1481 € 296,10 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 296,10 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 367,16 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27: Απλοί ουροσυλλέκτες μιας χρήσεως. Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
Να είναι χωρητικότητας 2000cc – Να έχουν διαβάθμιση ανά 100ml – Να είναι πλαστικοί διαφανείς, απόλυτου στεγανότητας. – 
Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα. – Να διαθέτουν 
τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας. – Να έχουν και βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του 
περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη. – Να έχουν βαλβίδα κένωσης του σάκου, ασφαλή και εύχρηστη. 1. Τα 
προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η 
οποία αποδεικνύει τη 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 ουροσυλλέκτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 8669-
2:1996. 3. Στην ετικέτα/συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω 
στοιχεία: i. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη 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. To υλικό κατασκευής του ουροσυλλέκτη. iii. Ο κωδικός της παρτίδας 
του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT). iv. H ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, 
εκφραζόμενη σε έτος και μήνα. v. H ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση vi. τις ειδικές συνθήκες 
αποθήκευσης. vii. κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό 
μορφή συμβόλων. 4. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο 
κατασκευής των ουροσυλλεκτών καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 5. 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 ουροσυλλεκτών 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 τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων 
υλικών. 6. Καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη 
συμμόρφωσή τους με τα ανωτέρω. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

28
33140000-3          

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30018503

ΣΤΑΤΩ ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΩΝ 
ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ(ΠΛΑΣΤΙΚΟ) ΤΕΜ 200 0,1040 € 20,79 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 28
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 20,79 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 25,78 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 28: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤ

Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

29
33141622-6 
(Εξοπλισμοί   

πρόληψης του 30026116

ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΑΙΧΜΗΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 5 ΕΩΣ ΤΕΜ 300 0,4463 € 133,88 €
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AIDS) 5,4LT  (ΚΙΤΡΙΝΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 29
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 133,88 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 166,01 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 29: Οι υποδοχείς για τη συλλογή αιχμηρών αποβλήτων τα οποία προορίζονται προς 
αποστείρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: • μιας χρήσεως, • άκαμπτοι, • αδιάτρητοι, • αδιαφανείς, • υψηλής 
πυκνότητας, • αδιαπέραστοι από την υγρασία, • μη παραμορφωμένοι για ασφαλή μεταφορά,• να είναι κατάλληλοι κατά UN, 
• να έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικινδύνου και την αντίστοιχη σήμανση, ανάλογα με την κλάση UN 
στην οποία αυτά κατατάσσονται, • κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C), • να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, • να 
έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής • να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, και οριστικού κλεισίματος του περιέκτη, ώστε 
μετά την πλήρωση τους να είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών. • Οι υποδοχείς απόρριψης και 
περισυλλογής αιχμηρών αντικειμένων να φέρουν ειδικά σχεδιασμένο καπάκι με ειδικές εγκοπές που να επιτρέπει την ασφαλή 
απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων βελονών από τη σύριγγα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

30
33141622-6 
(Εξοπλισμοί   

πρόληψης του 
AIDS) 30026329

ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΑΙΧΜΗΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 5 ΕΩΣ 
5,4LT (ΚOKKIΝΟΥ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ) ΤΕΜ 250 0,4568 € 114,19 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 30
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 114,19 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 141,59 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 30: Οι υποδοχείς για τη συλλογή αιχμηρών αποβλήτων τα οποία προορίζονται προς 
αποστείρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: • μιας χρήσεως, • άκαμπτοι, • αδιάτρητοι, • αδιαφανείς, • υψηλής 
πυκνότητας, • αδιαπέραστοι από την υγρασία, • μη παραμορφωμένοι για ασφαλή μεταφορά,• να είναι κατάλληλοι κατά UN, 
• να έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικινδύνου και την αντίστοιχη σήμανση, ανάλογα με την κλάση UN 
στην οποία αυτά κατατάσσονται, • κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C), • να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, • να 
έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής • να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, και οριστικού κλεισίματος του περιέκτη, ώστε 
μετά την πλήρωση τους να είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών. • Οι υποδοχείς απόρριψης και 
περισυλλογής αιχμηρών αντικειμένων να φέρουν ειδικά σχεδιασμένο καπάκι με ειδικές εγκοπές που να επιτρέπει την ασφαλή 
απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων βελονών από τη σύριγγα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤ

Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

31
33141622-6 
(Εξοπλισμοί   

πρόληψης του 
AIDS) 30015687

ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΑΙΧΜΗΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2,7 EΩΣ 3 
LT (ΚΙΤΡΙΝΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ) ΤΕΜ 400 0,3637 € 145,49 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 31
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 145,49 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 180,41 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 31: Οι υποδοχείς για τη συλλογή αιχμηρών αποβλήτων τα οποία προορίζονται προς 
αποστείρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: • μιας χρήσεως, • άκαμπτοι, • αδιάτρητοι, • αδιαφανείς, • υψηλής 
πυκνότητας, • αδιαπέραστοι από την υγρασία, • μη παραμορφωμένοι για ασφαλή μεταφορά,• να είναι κατάλληλοι κατά UN, 
• να έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικινδύνου και την αντίστοιχη σήμανση, ανάλογα με την κλάση UN 
στην οποία αυτά κατατάσσονται, • κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C), • να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, • να 
έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής • να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, και οριστικού κλεισίματος του περιέκτη, ώστε 
μετά την πλήρωση τους να είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών. • Οι υποδοχείς απόρριψης και 
περισυλλογής αιχμηρών αντικειμένων να φέρουν ειδικά σχεδιασμένο καπάκι με ειδικές εγκοπές που να επιτρέπει την ασφαλή 
απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων βελονών από τη σύριγγα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

32 33141622-6 
(Εξοπλισμοί   30026330

ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΤΕΜ 300 0,4085 € 122,54 €
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πρόληψης του 
AIDS)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2,7 
EΩΣ 3 LT 

(ΚOKKΙΝΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 32
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 122,54 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 151,94 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 32: Οι υποδοχείς για τη συλλογή αιχμηρών αποβλήτων τα οποία προορίζονται προς 
αποστείρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: • μιας χρήσεως, • άκαμπτοι, • αδιάτρητοι, • αδιαφανείς, • υψηλής 
πυκνότητας, • αδιαπέραστοι από την υγρασία, • μη παραμορφωμένοι για ασφαλή μεταφορά,• να είναι κατάλληλοι κατά UN, 
• να έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικινδύνου και την αντίστοιχη σήμανση, ανάλογα με την κλάση UN 
στην οποία αυτά κατατάσσονται, • κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C), • να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, • να 
έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής • να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, και οριστικού κλεισίματος του περιέκτη, ώστε 
μετά την πλήρωση τους να είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών. • Οι υποδοχείς απόρριψης και 
περισυλλογής αιχμηρών αντικειμένων να φέρουν ειδικά σχεδιασμένο καπάκι με ειδικές εγκοπές που να επιτρέπει την ασφαλή 
απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων βελονών από τη σύριγγα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

33
33198000-4 

(Νοσοκομειακά 
είδη από χαρτί) 30015696 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Μ/Χ ΤΕΜ 4.500 0,0746 € 335,48 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 33
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 335,48 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 415,99 €

 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 33: Νεφροειδή μιας χρήσεως, χάρτινα από ανακυκλωμένο πεπιεσμένο χαρτί MP, με 
σταθερή βάση κατάλληλα για πολτοποίηση, ανθεκτικά, αδιάβροχα και χωρητικότητας τουλάχιστον 250 – 300cc.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

34
33198000-4 

(Νοσοκομειακά 
είδη από χαρτί) 30015698

ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ 
Μ/Χ ΤΕΜ 7.000 0,3675 € 2.572,50 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 34
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 2.572,50 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 3.189,90 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 34: Χάρτινα από ανακυκλωμένο πεπιεσμένο χαρτί MP, κατάλληλα για πολτοποίηση, 
ανθεκτικά, αδιάβροχα και χωρητικότητας τουλάχιστον 400-500 cc.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

35
33140000-3          

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015699

ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ 
(ΠΛΑΣΤΙΚΑ) ΤΕΜ 100 1,3440 € 134,40 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 35
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 134,40 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 166,66 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 35: ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Πολλαπλών χρήσεων με ανατομικό σχήμα από πλαστικό 
υλικό υψηλής αντοχής, λευκού χρώματος.

ΤΜΗΜΑ CPV
ΚΩΔ. 

ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ.
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

36

35113490-0 
(Προστατευτικές 

ρόμπες) 30015706
ΠΟΔΙΕΣ ΑΣΠΡΕΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ/Χ ΤΕΜ 9.000 0,2594 € 2.334,15 €





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62f0e84070128e28a805d32c στις 09/08/22 13:54

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 36

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 2.334,15 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 2.894,35 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 36: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV
ΚΩΔ. 

ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

37

35113490-0 
(Προστατευτικές 

ρόμπες) 30015712

ΡΟΜΠΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Μ/Χ 
(ΠΡΑΣΙΝΕΣ) ΤΕΜ 10.000 0,3862 € 3.861,90 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 37 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 3.861,90 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 4.788,76 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 37: Ρόμπα πράσινη non woven μιας χρήσης μη αποστειρωμένη. Ελαφριά, 
αεροδιαπερατή και ανθεκτική. Na διαθέτει ζώνη για την μέση και να καλύπτει ως το τη μέση της κνήμης και μανίκια που να 
έχουν μανσέτα με λάστιχο. Το υλικό δεν θα πρέπει να προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤ

Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

38
33199000-1          
(Ιατρικός 

ρουχισμός) 30015718
ΣΚΟΥΦΙΕΣ Μ/Χ 

ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 7.500 0,0229 € 171,68 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 38 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 171,68 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 212,88 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 38: ΣΚΟΥΦΟΣ ΑΠΛΟΣ (με λάστιχο) Μ/Χ Σκούφος στρογγυλού σχήματος με λάστιχο 
περιμετρικά. Να είναι υποαλλεργικός, κατασκευασμένος από μη υφασμένο υλικό non woven fabric, ενιαίας διάτρησης, ώστε 
να εξασφαλίζει την απαραίτητη αεροδιαπερατότητα και να εμποδίζει τη δίοδο τριχών, απαλές ελαφριές, μεγάλης 
ανθεκτικότητας. Με σωστή και ανατομική εφαρμογή καλύπτοντας το τριχωτό της κεφαλής. Να διατίθενται σε πρακτική 
συσκευασία κουτιού των 100 τεμαχίων. 

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

39
33198000-4 

(Νοσοκομειακά 
είδη από χαρτί) 30015719 ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ Μ/Χ ΤΕΜ 5.000 0,3654 € 1.827,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 39
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
1.827,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 2.265,48 €

 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 39: ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ Μ/Χ Χάρτινα από ανακυκλωμένο πεπιεσμένο χαρτί MP, κατάλληλα για 
πολτοποίηση, ανθεκτικά, αδιάβροχα και χωρητικότητας τουλάχιστον 400-500 cc.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

40 33140000-3          
(Ιατρικά αναλώσιμα) 30015693

ΜΑΣΚΕΣ Μ/Χ ΜΕ 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 125.000 0,0305 € 3.806,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 40
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 3.806,25 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 4.034,63 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 40: Χειρουργική μάσκα, με λάστιχο, τριών στρωμάτων. Να είναι υποαλλεργική, 
κατασκευασμένη από μαλακό υλικό, άνετη, ανθεκτική στην υγρασία με άριστη αεροδιαπερατότητα. Κατά μήκος και στην 
άνω πλευρά της μάσκας να υπάρχει εσωτερικό εύκαμπτο επιρρίνιο έλασμα. Να παρέχει υψηλή βακτηριακή προστασία, 
διαθέτοντας εσωτερικό φίλτρο απόδοσης μεγαλύτερο BFE > 98% στο 1 micro, χαμηλής αντίστασης στην διέλευση του αέρα 
που προσφέρει άνετη αναπνοή. Να είναι IIR, σε σχέση με την ικανότητα αντοχής, στην εκτίναξη υγρών – αδιάβροχη. Να είναι 
κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-14683, κατηγορία ΙΙ. Να φέρουν παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος 
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τους και να καλύπτουν πλήρως το κάτω τμήμα του προσώπου. Σε συσκευασία έως 100 τεμαχίων.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

41
33157100-6 

(Μάσκες 
ιατρικών 
αερίων) 30015394

ΜΑΣΚΕΣ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

(ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ) 
ΡΙΝΙΚ ΚΑΘ ΤΕΜ 400 0,2394 € 95,76 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 41
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 95,76 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 

118,74 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 41: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

42
33157100-6 

(Μάσκες 
ιατρικών 
αερίων) 30015397

ΜΑΣΚΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΕΜ 100 0,4095 € 40,95 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 42 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
40,95 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 50,78 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 42: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

43
33157100-6 

(Μάσκες ιατρικών 
αερίων) 30015395

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
ΓΙΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΤΕΜ 400 0,5754 € 230,16 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 43 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ:  230,16 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 285,40 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 43: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

44
33157100-6 

(Μάσκες ιατρικών 
αερίων) 30015396

ΜΑΣΚΕΣ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΩΛ. & 

VENTOURI ΤΕΜ 100 0,7718 € 77,18 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 44 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 77,18 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 95,70 €
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 44: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

45
33140000-3          

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30027975

ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ffp3 ΤΕΜ 3.000 1,4564 € 4.369,05 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 45 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 4.369,05 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 4.631,19 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 45: Μάσκα προστασίας της αναπνοής FPP3 χωρίς βαλβίδα. Να είναι αναδιπλούμενη 
προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εισχώρηση μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας. Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό 
προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον χρήστη και να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας(πχ. γυαλιά προστασίας). Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο 
προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο κατασκευαστής. Να κατατίθενται επί 
ποινή απόρριψης της προσφοράς, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 149:2001+A1:2009 και το 
πιστοποιητικό επισήμανσης CE, ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

46
33140000-3          

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015694

ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ffp2 ΤΕΜ 30.000 0,5754 € 17.262,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 46 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 17.262,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 18.297,72 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 46: Μάσκα προστασίας της αναπνοής FPP2 χωρίς βαλβίδα. Να είναι αναδιπλούμενη 
προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εισχώρηση μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας. Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό 
προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον χρήστη και να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας(πχ. γυαλιά προστασίας). Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο 
προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο κατασκευαστής. Να κατατίθενται επί 
ποινή απόρριψης της προσφοράς, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 149:2001+A1:2009 και το 
πιστοποιητικό επισήμανσης CE, ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

47
33194100-7 

(Συσκευές και 
όργανα 
έγχυσης) 30024394

ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΕΜ 250 1,9950 € 498,75 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 47 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
498,75 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ:  563,59 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 47: 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).

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
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48
24315300-8 

(Υπεροξείδιο 
του υδρογόνου) 30018374 ΟΞΥΖΕΝΕ ΛΙΤΡΟ 80 1,2600 € 100,80 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 48 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 100,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ:  124,99 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 48: Διάλυμα 3% υπεροξειδίου υδρογόνου. Να είναι ήπιο αντισηπτικό για περιποίηση 
τραυμάτων, για εξωτερική δερματική χρήση, σε συσκευασία (1 ) ενός lt.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

49
33141117-3          
(Υδρόφιλο 
βαμβάκι) 30003791

ΒΑΜΒΑΚΙ 
ΥΔΡΟΦΙΛΟ 1 

KG ΚΙΛΟ 200 2,5200 € 504,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 49 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
504,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 569,52 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 49: ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1KG) Να είναι υδρόφιλο, απορροφητικό, 
λευκό, ποιότητας Α' (χωρίς προσμίξεις και ξένες ίνες), μαλακό, άοσμο, 100% φυσικό, με συνεχείς ομοιόμορφες ίνες (μέσου 
μήκους > 10 mm), που φέρουν αντίσταση στην τάση, χωρίς κόμβους και με χαρακτηριστικά απόλυτα σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της Ελληνικής φαρμακοποιίας, κατάλληλο για κλινική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή χρήση. Να 
προσφέρεται σε νοσοκομειακή συσκευασία 1 Kg.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

50
33141113-4               

(Ταινία επιδέσμου) 30015358

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 
2,5cmx9,14m ΤΕΜ 800 0,1460 € 116,76 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 50
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 116,76 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 131,94 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 50: ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 2,5CM Επιδεσμική ταινία από χαρτί 
αυτοκόλλητη, υποαλλεργική. Να είναι κατασκευασμένη από μη υφασμένες ίνες ρεγιόν, να είναι μικροπορώδης επιτρέποντας 
την αναπνοή του δέρματος, να έχει υποαλλεργική συγκολλητική ουσία στην μια όψη , να μην ερεθίζει το δέρμα, να τεμαχίζεται 
εύκολα με το χέρι, συσκευασμένη σε κυλινδρικό πλαστικό υποδοχέα, σε λευκό χρώμα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

51
33141113-4               

(Ταινία επιδέσμου) 30015359

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΌ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ 

2,5cmx9,14m ΤΕΜ 1.200 0,3161 € 379,26 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 51 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 379,26 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 428,56 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 51: ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ 2,5CM Επιδεσμική 
ταινία αυτοκόλλητη από συνθετικό μετάξι υψηλής ποιότητας να είναι υποαλλεργική, να μην αφήνει υπολείμματα μετά την 
αφαίρεσή της, να είναι μικροπορώδης επιτρέποντας την αναπνοή του δέρματος , να κόβεται εύκολα με το χέρι, να έχει 
υποαλλεργική συγκολλητική ουσία στην μια όψη , να μην ερεθίζει το δέρμα, να παρέχει ισχυρή και σταθερή συγκόλληση, να 
τεμαχίζεται εύκολα με το χέρι, συσκευασμένη σε πλαστικό κυλινδρικό υποδοχέα, σε λευκό χρώμα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

52 33141113-4               
(Ταινία επιδέσμου) 30015376

ΑΥΤΟΚ.ΧΕΙΡ.ΕΠΙΘ. 
(9x10CM) ΤΕΜ 3.600 0,0350 € 125,87 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 52 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 125,87 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 142,24 €
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 52: ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 9Χ10CM Επιθέματα αυτοκόλλητα περιμετρικά, 
διαπερατά στον αέρα και στην υγρασία. Στο μέσο τους να διαθέτουν γάζα απορροφητική και σε απόσταση ίση από τα 
άκρα, που να εξασφαλίζουν μεγάλη απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων και ταυτόχρονα αντικολλητική, προκειμένου να μην 
κολλά στην επιφάνεια του τραύματος (πληγή). Η αποστείρωση να είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας, να αναγράφεται η 
ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης για κάθε επίθεμα χωριστά, όπως και ο αριθμός παραγωγής. Το περίβλημα της 
συσκευασίας να είναι από κατάλληλο υλικό που δεν καταστρέφεται εύκολα, έτσι ώστε να διατηρούνται στο ακέραιο οι 
συνθήκες αποστείρωσης. Να είναι κατασκευασμένα με βάση τα ISO-Standartds και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών (CE Mark).

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

53
33141113-4               

(Ταινία 
επιδέσμου) 30015377

ΑΥΤΟΚ.ΧΕΙΡ.ΕΠΙΘ. 
(9x15CM) ΤΕΜ 5.000 0,0484 € 242,03 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 53 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 242,03 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ:273,49 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 53: ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 9Χ15CM Επιθέματα αυτοκόλλητα περιμετρικά, 
διαπερατά στον αέρα και στην υγρασία. Στο μέσο τους να διαθέτουν γάζα απορροφητική και σε απόσταση ίση από τα 
άκρα, που να εξασφαλίζουν μεγάλη απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων και ταυτόχρονα αντικολλητική, προκειμένου να μην 
κολλά στην επιφάνεια του τραύματος (πληγή). Η αποστείρωση να είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας, να αναγράφεται η 
ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης για κάθε επίθεμα χωριστά, όπως και ο αριθμός παραγωγής. Το περίβλημα της 
συσκευασίας να είναι απόκατάλληλο υλικό που δεν καταστρέφεται εύκολα, έτσι ώστε να διατηρούνται στο ακέραιο οι 
συνθήκες αποστείρωσης. Να είναι κατασκευασμένα με βάση τα ISO-Standartds και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών (CE Mark).

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

54 33141110-4 
(Επίδεσμοι) 30015381

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 
ΓΑΖΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΕΜ 600 0,1523 € 91,35 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 54 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 91,35 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 103,23 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 54: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

55 33141114-2             
(Ιατρική γάζα) 30023464

ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
(10X10CM) 12 PLY ΤΕΜ 6.000 0,0830 € 497,70 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 55 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 497,70 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 562,40 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 55: ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ – 12 PLY (10X10CM) ±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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

56 33141114-2             
(Ιατρική γάζα) 30025750

ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
(7,50X7,50CM) 12 PLY ΤΕΜ 7.000 0,0557 € 389,55 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 56 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 389,55 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 440,19 €
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 56: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

57 33141114-2             
(Ιατρική γάζα) 30022878

ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
(10X20CM) 12 PLY ΤΕΜ 6.000 0,2310 € 1.386,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 57
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.386,00 
€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 1.566,18 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 57: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

58 33140000-3          
(Ιατρικά 

αναλώσιμα) 30022846

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 

ΔΙΑΦΑΝH ΤΕΜ 500 1,0500 € 525,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 58 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 525,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 593,25 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 58: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

59 33141110-4 
(Επίδεσμοι) 30015382 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΕΜ 800 0,1449 € 115,92 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 59 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 115,92 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 130,99 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 59: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

60

38434550-6 
(Μετρητές 
κυττάρων 
αίματος) 30015402

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 30.000 0,0570 € 1.710,45 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 1.710,45 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 1.813,08 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 60: ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ • Αρχή μεθόδου: ηλεκτροχημική. • Όγκος 
απαιτούμενου δείγματος αίματος: ≤ 5 ml • Απαιτούμενος χρόνος ένδειξης μέτρησης ≤ 30 sec • Εύρος μετρήσεων : το 
ελάχιστο 20-500 mg/dl. • Ακρίβεια : ο συντελεστής συσχέτισης ( r ) να δίνει υψηλό βαθμό συσχέτισης των τιμών του μετρητή 
με εργαστηριακές τιμές αναφοράς , σε επίπεδο πιθανότητας ≥ 95 %. • Επαναληψιμότητα: Ο συντελεστής μεταβλητότητας 
(cv) σε επαναληπτικές μετρήσεις στις ακραίες κλίμακες των τιμών της γλυκόζης αίματος του δείγματος ≤ 8 % • Αποφυγή 
διασποράς αίματος κατά τη διαδικασία. • Αποτελεσματική διαχείριση ανεπαρκούς δείγματος αίματος.Η μειοδότρια εταιρεία 
οφείλει να προμηθεύσει το Νοσοκομείο με 25-30 συσκευές μέτρησης σακχάρου αίματος συμβατές με τις αντίστοιχες ταινίες 
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που θα προμηθεύσει. Οι εν λόγω συσκευές θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΜΕΤΡΗΤΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ: • Ο μετρητής να δείχνει όλα τα μηνύματά του στα ελληνικά.    • Να έχουμε αποτελέσματα 
άμεσα. • Ο μετρητής να χρειάζεται μικρή ποσότητα αίματος. • Τα αποτελέσματα να είναι ευανάγνωστα και από ανθρώπους 
με μειωμένη δυνατότητα όρασης. • Κάθε αποτέλεσμα να εμφανίζει το δυνατό περισσότερα στοιχεία. • Το αίμα να παραμένει 
πάνω στην ταινία και να μην μπαίνει στο σώμα του μετρητή έτσι ώστε να μη χρειάζεται καθόλου καθάρισμα. • Ο μετρητής να 
ενεργοποιείται άμεσα και αυτόματα με την είσοδο της ταινίας στην υποδοχή μέτρησης χωρίς κουμπιά on-off, διακόπτες. • Η 
έναρξη της μέτρησης να γίνεται μόνο όταν η ποσότητα αίματος που έχει τοποθετηθεί στην ταινία είναι επαρκής. • Ο χρόνος 
εμφάνισης του αποτελέσματος να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος και όχι παραπάνω από 10 sec. • Τα αποτελέσματα τους 
να είναι αξιόπιστα δηλαδή να μην παρουσιάζουν απόκλιση.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

61
33141320-9             

(Ιατρικές 
βελόνες) 30021435

ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ-ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΤΕΜ 30.000 0,0263 € 787,50 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 61 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 787,50 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 976,50 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 61: ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ (ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ - για μέτρηση σακχάρου αίματος) 
Βελόνες 28G σακχάρου αίματος, με πλαστικό περίβλημα, ανώδυνου τρυπήματος. Σε συσκευασία 100 τεμαχίων.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

62 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015387 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο 14 ΤΕΜ 100 1,9425 € 194,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 62 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 194,25 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 219,50 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 62: 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

63 33141200-2 
(Καθετήρες) 30022879 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο 16 ΤΕΜ 100 1,9425 € 194,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 63
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 194,25 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ:219,50 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 63: 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

64 33141200-2 
(Καθετήρες) 30022880 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο 18 ΤΕΜ 100 1,9425 € 194,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 64 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 194,25 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 219,50 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 64: 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 
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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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

65 33141200-2 
(Καθετήρες) 30022881 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο 20 ΤΕΜ 100 1,9425 € 194,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 65 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 194,25 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 219,50 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 65: 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

66 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015388 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 16 ΤΕΜ 100 2,2050 € 220,50 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 66 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 220,50 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 249,17 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 66: 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 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

67 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015388 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 18 ΤΕΜ 100 2,2050 € 220,50 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 67
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 220,50 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 249,17 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 67: 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 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

68 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015388 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 20 ΤΕΜ 100 2,2050 € 220,50 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 68 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 220,50 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 249,17 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 72: 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 
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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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

69 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015388 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 22 ΤΕΜ 100 2,2050 € 220,50 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 69 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 220,50 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 249,17 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 69: 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 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

70 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015389

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΕΜ 50 0,4725 € 23,63 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 70 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 23,63 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 26,70 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 70: 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. Μέγεθος 14 CH Μήκος 40-50 εκ. 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

71 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015389

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΕΜ 50 0,4725 € 23,63 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 71 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 23,63 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 26,70 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 71: 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. Μέγεθος 16 CH Μήκος 40-50 εκ. 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

72 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015390 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΕΛΑΤΟΝ ΤΕΜ 50 0,9450 € 47,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 72 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 47,25 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 53,39 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 72: 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. • Μέγεθος: 14 CH - Μήκος 40 cm έως 
50cm. • 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

73 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015390 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΕΛΑΤΟΝ ΤΕΜ 50 0,9450 € 47,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 73 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 47,25 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 53,39 €
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 73: 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. • Μέγεθος: 16 CH - Μήκος 40 cm έως 
50cm. • 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

74 33141200-2 
(Καθετήρες) 30025722

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 
16 ΤΕΜ 100 0,9660 € 96,60 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 74 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 96,60 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 109,16 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 74: 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 Τ Ε Χ Ν 
Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑ Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

75 33141200-2 
(Καθετήρες) 30025721

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 
14 ΤΕΜ 100 0,9660 € 96,60 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 96,60 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 109,16 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 75: 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 Τ Ε Χ Ν 
Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑ Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

76 33141200-2 
(Καθετήρες) 30024643

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 
18 ΤΕΜ 120 0,9660 € 115,92 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 76 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 115,92 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 
130,99 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 76: 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 Τ Ε Χ Ν 
Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑ Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

77 33141200-2 
(Καθετήρες) 30024644

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 
20 ΤΕΜ 120 0,9660 € 115,92 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 77 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 115,92 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 130,99 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 77: 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 Τ Ε Χ Ν 
Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑ Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

78 33141200-2 
(Καθετήρες) 30025723

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 
22 ΤΕΜ 100 0,9660 € 96,60 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 78 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 96,60 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 109,16 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 78: 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 Τ Ε Χ Ν 
Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑ Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

79 33141200-2 
(Καθετήρες) 30025724

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY 
LATEX No 14 ΤΕΜ 100 0,3465 € 34,65 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 79 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 34,65 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 39,15 €
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 79: Καθετήρες Folley 2way από latex, με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή 15-20 
ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες).Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συρρικνώνεται κατά 
τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλευρικές οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον 
καθετηριασμό. Ουδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-12ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και να φέρουν 
ασφαλή και ελαστική βαλβίδα υδροθαλάμου ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόμενο και να αφαιρείται αυτό ευχερώς. 
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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

80 33141200-2 
(Καθετήρες) 30025725

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY 
LATEX No 16 ΤΕΜ 100 0,3465 € 34,65 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 80 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 34,65 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 39,15 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 80: Καθετήρες Folley 2way από latex, με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή 15-20 
ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες).Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συρρικνώνεται κατά 
τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλευρικές οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον 
καθετηριασμό. Ουδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-12ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και να φέρουν 
ασφαλή και ελαστική βαλβίδα υδροθαλάμου ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόμενο και να αφαιρείται αυτό ευχερώς. 
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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

81 33141200-2 
(Καθετήρες) 30025726

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY 
LATEX No 18 ΤΕΜ 100 0,3465 € 34,65 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 81 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 34,65

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 39,15 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 81: Καθετήρες Folley 2way από latex, με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή 15-20 
ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες).Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συρρικνώνεται κατά 
τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλευρικές οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον 
καθετηριασμό. Ουδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-12ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και να φέρουν 
ασφαλή και ελαστική βαλβίδα υδροθαλάμου ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόμενο και να αφαιρείται αυτό ευχερώς. 
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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

82 33141200-2 
(Καθετήρες) 30025728

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY 
LATEX No 20 ΤΕΜ 100 0,3465 € 34,65 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 82 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 34,65 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 39,15 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 82: Καθετήρες Folley 2way από latex, με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή 15-20 
ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες).Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συρρικνώνεται κατά 
τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλευρικές οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον 
καθετηριασμό. Ουδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-12ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και να φέρουν 
ασφαλή και ελαστική βαλβίδα υδροθαλάμου ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόμενο και να αφαιρείται αυτό ευχερώς. 
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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

83 33141200-2 
(Καθετήρες) 30025729

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY 
LATEX No 22 ΤΕΜ 100 0,3465 € 34,65 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 83 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 34,65 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 39,15 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 83: Καθετήρες Folley 2way από latex, με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή 15-20 
ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες).Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συρρικνώνεται κατά 
τη χρήση τους. Να έχουντουλάχιστον 2 πλευρικές οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον 
καθετηριασμό. Ουδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-12ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και να φέρουν 
ασφαλή και ελαστική βαλβίδα υδροθαλάμου ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόμενο και να αφαιρείται αυτό ευχερώς. 
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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

84 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015385

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

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 84 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 55,65 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 62,88 €
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 84: Καθετήρες Folley 3way από 100% σιλικόνη.                                                                                                                                                                        
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ Τ Ε Χ Ν ΙΚΕΣ 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

85 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015385

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

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 85 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 55,65 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 62,88 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 85: 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

86 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015385

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

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 86 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 55,65 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 62,88 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 86: 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

87 33141200-2 
(Καθετήρες) 30022848 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 18G ΤΕΜ 200 0,2510 € 50,19 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 87 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 50,19 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 56,71 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 87: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

88 33141200-2 
(Καθετήρες) 30022847 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 20G ΤΕΜ 800 0,2510 € 200,76 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 88 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 200,76 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 226,86 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 88:  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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

89 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015403 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 22G ΤΕΜ 1.000 0,2510 € 250,95 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 89 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 250,95 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 283,57 €
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 89: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

90
33140000-3          

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015340

3-WAY ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΜΕ 
ΠΩΜΑ ΤΕΜ 700 0,0828 € 57,99 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 90 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 57,99 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 65,53 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 90: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

91

33194100-7 
(Συσκευές και 

όργανα 
έγχυσης) 30015400

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ 
ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΕΜ 1.200 0,1006 € 120,71 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 91 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 120,71 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 149,68 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 91: ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

92

33194100-7 
(Συσκευές και 

όργανα 
έγχυσης) 30015401

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ 
ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΤΕΜ 700 0,3770 € 263,87 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 92 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 263,87 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 327,19 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 92: ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Β. ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

93 33141310-6 
(Σύριγγες) 30015731

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ Μ/Χ 
(27G) ΤΕΜ 9.000 0,0211 € 189,95 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 93 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 189,95 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 235,53 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 93: ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

94 33141310-6 
(Σύριγγες) 30015727 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ML (21G) ΤΕΜ 2.500 0,0399 € 99,75 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 94 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 99,75 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 123,69 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 94: ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»
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ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

95 33141310-6 
(Σύριγγες) 30015729 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ml Μ/Χ (21G) ΤΕΜ 20.000 0,0230 € 459,90 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 95 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 459,90 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 570,28 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 95: ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

96 33141310-6 
(Σύριγγες) 30015726 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ml Μ/Χ (21G) ΤΕΜ 11.000 0,0348 € 382,31 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 96 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 382,31 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 474,06 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 96:  ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

97 33141310-6 
(Σύριγγες) 30015728 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ml Μ/Χ (21G) ΤΕΜ 2.000 0,0495 € 98,91 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 97 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 98,91 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 122,65 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 97: ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

98 33141310-6 
(Σύριγγες) 30015730

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60ml Μ/Χ (ΣΥΡΙΓΓΕΣ 
ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΕΥΡΥ ΣΤΟΜΙΟ ) ΤΕΜ 2.500 0,2289 € 572,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 98 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 572,25 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 646,64 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 98: ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

99
18424300-0               
(Γάντια μιας 

χρήσης) 30020545 ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ Μ/Χ ΤΕΜ 150.000 0,0028 € 425,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 99 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 425,25 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 450,77 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 99: ΓΑΝΤΙΑ ΝΑΙΛΟΝ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Μ/Χ Να δηλώνεται το υλικό 
κατασκευής. Κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο, διαφανή. 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

100
18424300-0               
(Γάντια μιας 

χρήσης) 30020546
ΓΑΝΤΙΑ Μ/Χ ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ 

LATEX Νο S ΤΕΜ 280.000 0,0622 € 17.404,80 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 100 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 17.404,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 18.449,09 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 100: ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΛΑΦΡΩΣ 
ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ Μ/Χ - Καλή ανεκτικότητα του δέρματος. -Να είναι ασφαλή και ιδιαίτερα ελαστικά. -Να έχουν εύκολη 
εισαγωγή και εξαγωγή. - Να έχουν άριστη εφαρμογή. A. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του 
τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει 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). B. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-2:2009 και ΕΝ 455-3:2006. Γ. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από latex φυσικού ελαστικού. Δ. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και 
ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: i. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη 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. Το 
υλικό κατασκευής του γαντιού iii. Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα iv. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η 
ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) v. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα vi. η 
ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση vii. Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης viii. κάθε προειδοποίηση ή/και 
ληπτέα προφύλαξη Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων. Ε. Οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των γαντιών καθώς και τον τόπο 





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62f0e84070128e28a805d32c στις 09/08/22 13:54

εγκατάστασής του. ΣΤ. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των γαντιών δεν θα πρέπει 
να απέχει περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους. Ζ. Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των 
επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή 
των προσφερομένων 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 γαντιών 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. Η. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη συμμόρφωσή 
τους με τα ανωτέρω πρότυπα. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ SMALL: Ελάχιστο μήκος σε χιλιοστά: 240 – 270 - Πλάτος σε χιλιοστά:  80 ±10    

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

101
18424300-0               
(Γάντια μιας 

χρήσης) 30022874
ΓΑΝΤΙΑ Μ/Χ ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ 

LATEX Νο Μ ΤΕΜ 280.000 0,0622 € 17.404,80 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 101 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 17.404,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 18.449,09 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 101: ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΛΑΦΡΩΣ 
ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ Μ/Χ - Καλή ανεκτικότητα του δέρματος. -Να είναι ασφαλή και ιδιαίτερα ελαστικά. -Να έχουν εύκολη 
εισαγωγή και εξαγωγή. - Να έχουν άριστη εφαρμογή. A. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του 
τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει 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). B. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-2:2009 και ΕΝ 455-3:2006. Γ. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από latex φυσικού ελαστικού. Δ. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και 
ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: i. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη 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. Το 
υλικό κατασκευής του γαντιού iii. Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα iv. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η 
ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) v. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα vi. η 
ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση vii. Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης viii. κάθε προειδοποίηση ή/και 
ληπτέα προφύλαξη Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων. Ε. Οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των γαντιών καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής του. ΣΤ. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των γαντιών δεν θα πρέπει 
να απέχει περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους. Ζ. Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των 
επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή 
των προσφερομένων 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 γαντιών 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. Η. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη συμμόρφωσή 
τους με τα ανωτέρω πρότυπα. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ MEDIUM: Ελάχιστο μήκος σε χιλιοστά: 240 – 270 Πλάτος σε χιλιοστά:  95±10 

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

102
18424300-0               
(Γάντια μιας 

χρήσης) 30022875
ΓΑΝΤΙΑ Μ/Χ ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ 

LATEX Νο L ΤΕΜ 200.000 0,0622 € 12.432,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 102 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 12.432,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 13.177,92 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 102: ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΛΑΦΡΩΣ 
ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ Μ/Χ - Καλή ανεκτικότητα του δέρματος. -Να είναι ασφαλή και ιδιαίτερα ελαστικά. -Να έχουν εύκολη 
εισαγωγή και εξαγωγή. - Να έχουν άριστη εφαρμογή. A. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του 
τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει 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). B. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-2:2009 και ΕΝ 455-3:2006. Γ. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από latex φυσικού ελαστικού. Δ. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και 
ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: i. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του 
κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η 
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συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. ii. Το 
υλικό κατασκευής του γαντιού iii. Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα iv. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η 
ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) v. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα vi. η 
ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση vii. Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης viii. κάθε προειδοποίηση ή/και 
ληπτέα προφύλαξη Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων. Ε. Οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των γαντιών καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής του. ΣΤ. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των γαντιών δεν θα πρέπει 
να απέχει περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους. Ζ. Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των 
επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή 
των προσφερομένων 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 γαντιών 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. Η. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη συμμόρφωσή 
τους με τα ανωτέρω πρότυπα. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ LARGE: Ελάχιστο μήκος σε χιλιοστά: 240 – 270 Πλάτος σε χιλιοστά: 110±10

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

103
18424300-0               
(Γάντια μιας 

χρήσης) 30015380
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ. 

(ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Μ/Χ Νο 6,5) ΤΕΜ 500 0,2289 € 114,45 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 103 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 114,45 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 121,32 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 103: • 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

104
18424300-0               
(Γάντια μιας 

χρήσης) 30022861
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ. 

(ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Μ/Χ Νο 7) ΤΕΜ 500 0,2289 € 114,45 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 104 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 114,45 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 121,32 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 104: • 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

105
18424300-0               
(Γάντια μιας 

χρήσης) 30022862
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ. 

(ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Μ/Χ Νο 8) ΤΕΜ 500 0,2289 € 114,45 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 105 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 114,45 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 121,32 €
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 105: • 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

106
33141320-9           

(Ιατρικές 
βελόνες) 30022851 ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 18 ΤΕΜ 1.000 0,0204 € 20,37 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 106 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 20,37 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 25,26 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 106: 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»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

107
33141320-9           

(Ιατρικές 
βελόνες) 30022852 ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 19 ΤΕΜ 5.000 0,0204 € 101,85 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 107 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 101,85 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 126,29 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 107: 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»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

108
33141320-9           

(Ιατρικές 
βελόνες)

3002285
3 ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 21 ΤΕΜ 5.000 0,0204 € 101,85 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 108 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 101,85 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 126,29 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 108: 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»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

109
33141320-9           

(Ιατρικές 
βελόνες) 30022854 ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 23 ΤΕΜ 1.000 0,0204 € 20,37 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 109 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 20,37 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 25,26 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 109: 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»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

110
33141320-9           

(Ιατρικές 
βελόνες) 30022855 ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 27 ΤΕΜ 1.000 0,0204 € 20,37 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 110 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 20,37 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 25,26 €
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 110: 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»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

111
33141900-9       
(Νυστέρια 

αιμοληψίας) 30015398 ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο 12 Μ/Χ ΤΕΜ 70 0,2100 € 16,80 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 111 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 16,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 20,83 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 111: Να είναι αποστειρωμένα από ιατρικό ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικά και καλής 
ποιότητας, με πλαστική λαβή μιας χρήσης. Συσκευασμένα σε αδιάβροχη αεροστεγή συσκευασία.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

112
33141900-9       
(Νυστέρια 

αιμοληψίας) 30015398 ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο 15 Μ/Χ ΤΕΜ 70 0,2100 € 16,80 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 112 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 16,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 20,83 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 112: Να είναι αποστειρωμένα από ιατρικό ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικά και καλής 
ποιότητας, με πλαστική λαβή μιας χρήσης. Συσκευασμένα σε αδιάβροχη αεροστεγή συσκευασία.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

113
33141900-9       
(Νυστέρια 

αιμοληψίας) 30015398 ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο 22 Μ/Χ ΤΕΜ 70 0,2100 € 16,80 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 113 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 16,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 20,83 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 113: Να είναι αποστειρωμένα από ιατρικό ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικά και καλής 
ποιότητας, με πλαστική λαβή μιας χρήσης. Συσκευασμένα σε αδιάβροχη αεροστεγή συσκευασία.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

114
33196000-0                       

(Ιατρικά 
βοηθήματα) 30015957

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΜ 10 46,2000 € 462,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 114 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 462,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 572,88 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 114: 1) Θα διαθέτει αντλία αέρος που θα παράγει 5 lit/min. 2) H αντλία θα φέρει ειδικά 
άγκιστρα για τη συγκράτηση στο κρεβάτι. 3) Θα είναι αθόρυβης λειτουργίας. 4) Θα τροφοδοτείται με τάση δικτύου 230V/50 
Hz. 5) Το στρώμα θα έχει διαστάσεις [90 (Π) x 190 (Μ) x 11 (Υ)] cm + 5%. 6) Θα διαθέτει προεκτάσεις (αυτιά) για τη 
σταθεροποίηση του στρώματος στο κρεβάτι. 7) Θα καλύπτει ανάγκες υπέρβαρων ασθενών έως 140Kg. 8) Θα παρέχεται 
εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. 9) Θα συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην Αγγλική ή Ελληνική 
γλώσσα. 10) Θα φέρει σήμανση CE-Mark σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

115
33141320-9           

(Ιατρικές 
βελόνες) 30017534

ΒΕΛΟΝΕΣ Μ/Χ ΜΑΚΡΙΕΣ 
4X35 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΕΜ 2.500 0,0683 € 170,63 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 115 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 170,63 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 211,58 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 115: 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 Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μιας χρήσης» (ΦΕΚ 681Β ́/1991) ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

116
33140000-3                               

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015375

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΤΕΜ 100 0,1512 € 15,12 €
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 116 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 15,12 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 17,09 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 116: 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. - ∆ιάφορα µεγέθη (Νο: 7-7,5-8), διαφόρου χρώµατος - 
Αποστειρωµένοι, µιας χρήσης - Επισήµανση CE.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

117
33140000-3            

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015714

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΤΕΜ 3.000 0,6090 € 1.827,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 117 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 1.827,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 2.265,48 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 117: 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».

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

118
44423000-1  
(Διάφορα 

είδη) 30022343

ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΛΛ ΜΟΛ 
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ  

ΚΟΚΚINH ΤΕΜ 700 0,9135 € 639,45 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 118 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 639,45 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 792,92 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 118: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

119
44423000-1 
(Διάφορα 

είδη) 30025291

ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΛΛ ΜΟΛ 
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ 

ΚΙΤΡΙΝΗ ΤΕΜ 2.500 0,9135 € 2.283,75 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 119 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 2.283,75 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 2.831,85 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 119: ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΤΥΠΟΥ HOSPITAL BOXES-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 40 LT, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 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 κίτρινου 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
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120
44423000-1 
(Διάφορα 

είδη) 30025292
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 

75x100 ΓΙΑ ΜΟΛ ΚΟΥΤΙΑ ΤΕΜ 900 0,0809 € 72,77 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 120 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 72,77 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 90,23 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 120: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

121
44423000-1 
(Διάφορα 

είδη) 30025293
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 75x100 

ΓΙΑ ΜΟΛ ΚΟΥΤΙΑ ΤΕΜ 3.000 0,0809 € 242,55 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 121 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 242,55 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 300,76 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 121: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΚΙΤΡΙΝΟΥ 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. • Κίτρινου 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

122
18424300-0 
(Γάντια μιας 

χρήσης) 30028798
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΠΟΥΔΡΑ SMALL ΤΕΜ 15.000 0,0664 € 995,40 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 122 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 995,40 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 1.055,12 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 122: 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).

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

123
18424300-0 
(Γάντια μιας 

χρήσης) 30028799
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΠΟΥΔΡΑ MEDIUM ΤΕΜ 15.000 0,0664 € 995,40 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 123 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 995,40 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 1.055,12 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 123: 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 
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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).

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

124
18424300-0 
(Γάντια μιας 

χρήσης) 30028800
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΠΟΥΔΡΑ LARGE ΤΕΜ 5.000 0,0664 € 331,80 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 124 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 331,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 351,71 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 124: 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).

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

125
33140000-3 

(Ιατρικά 
Αναλώσιμα) 30026512 ΑΣΠΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΕΜ 400 0,8703 € 348,14 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 125 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 348,14 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 369,03 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 125: Ασπίδα προστασίας προσώπου ιατρική • Να παρέχει την μέγιστη προστασία 
προσώπου για νοσοκομεία, οδοντιατρεία, ιατρικά  εργαστήρια και για διασώστες εκτάκτων αναγκών. • Να είναι 
κατασκευασμένη από αντιθαμπωτικό υλικό. • Να μην επηρεάζει τη όραση του χρήστη. • Να είναι ελαφριά, άνετη, με μαλακό 
λάστιχο ή ιμάντα που να περνά γύρο από το κεφάλι (μέτωπο). • Χωρίς λατέξ. • Η διάφανη ασπίδα στην περιοχή του 
μετώπου να περιλαμβάνει προστατευτικό σφουγγάρι. Κάθε συσκευασία ασπίδας προστασίας προσώπου να αποτελείται 
από τρία (3) τεμάχια: 1. Φύλλο προστασίας. 2. Βάση στήριξης. 3. Ιμάντα ή Λάστιχο προσαρμογής στο κεφάλι.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

126
33140000-3 

(Ιατρικά 
Αναλώσιμα) 30026369

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
(ΟΛΟΣΩΜΗ)  TYVEK ΤΕΜ 2.000 5,2280 € 10.455,90 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 126 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 10.455,90 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 12.965,32 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 126: Ολόσωμες προστατευτικές ενδυμασίες με ενσωματωμένο κάλυμμα κεφαλής 
(στολές TYVEK ) • Ολόσωμη Προστατευτική ενδυμασία με ενσωματωμένο κάλυμμα κεφαλής. • Να μην προκαλεί ερεθισμό 
του δέρματος ούτε να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία. • Να είναι υγραπωθητική, αδιάβροχη και αδιαφανής. • Να 
παραμένει αδιάβροχη και υγραπωθητική όσο διαρκεί η χρήση της. • Να είναι όσο το δυνατόν ελαφριά και εύκαμπτη, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση του ατόμου που τη φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να παρέχει 
αποτελεσματική προστασία. • Να έχει μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμά τους να φέρουν μανσέτα από λάστιχο. • Να 
υπάρχει λάστιχο συγκράτησης και στα κάτω άκρα. • Χωρίς εμφανείς ραφές. Οι ενώσεις να είναι με θερμό-συγκόλληση και 
καλυμμένες. Το φερμουάρ να καλύπτεται με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη ταινία, όπως και στην περιοχή του λαιμού. • Να 
δίνεται η δυνατότητα μεγάλης διάρκειας έκθεσης του χρήστη στον βιολογικό ή χημικό παράγοντα. • Να προσφέρεται σε 
μεγέθη M, L, XL. Απαιτήσεις – συμμορφώσεις  Ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατηγορίας III. • Να πληροί τα πρότυπα 
που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ και περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 14126/2004 ( Performance requirements and test 
methods for protective clothing against infective agents). • Τύπου 4-Β Να πληροί το πρότυπο EN 14605:2005 +A1 2009 
(protective clothing against liquid chemicals – performance requirements for clothing with liquid – tight (type 3) or spray – 
tight (type 4) connections, including items providing protective to parts of the body only (types PB [3] and PB [4]). • Να 
πληροί το πρότυπο EN 14325:2001 (protective clothing against chemicals. Test methods and performance classification of 
chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages). • Να έχει CE marking από κοινοποιημένο 
οργανισμό (κατηγορίας ΙΙΙ σύμφωνα με EU 2016/425). • Χρόνος ιδίας ζωής προϊόντος >5 έτη. • Μέσα στη συσκευασία να 
υπάρχει πλήρες ενημερωτικό φυλλάδιο προϊόντος. • Ταυτόχρονα να είναι εμφανείς στη συσκευασία, όλες οι άλλες 
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απαιτούμενες σημάνσεις σύμφωνα με τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων για προστασία από χημικούς και 
βιολογικούς παράγοντες (η κατηγοριοποίηση, ο τύπος, το μέγεθος, τα πικτογράμματα, ημερομηνία κατασκευής, ο αριθμός 
παρτίδας κλπ).

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

127 33140000-3 
(Ιατρικά 

Αναλώσιμα) 30026522

ΡΟΜΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΟΛΟΣΩΜΕΣ-ΠΟΔΙΕΣ 

(ΜΠΛΟΥΖΑ 
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) ΤΕΜ 15.000 1,2915 € 19.372,50 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 127 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 19.372,50 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 24.021,90 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 127: Μπλούζες Αδιάβροχες μη αποστειρωμένες μίας χρήσης. Μπλούζα αδιάβροχη, 
μιας χρήσης, με ενισχυμένα μανίκια. Να διαθέτει μανσέτα, κορδόνια και πλήρη κάλυψη πλάτης. Να είναι κατασκευασμένη 
από μη υφασμένο υλικό υγροαπωθητικό, μαλακό, να παρέχει εύλογη φυσιολογική άνεση στον χρήστη και να ταξινομείται 
στην κατηγορία Ι ανάφλεξης. Να είναι μεγέθους L/XL. Να συμμορφώνεται με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
89/686//EEC που αφορά στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΡΡΕ, Class III).

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

128
33140000-3 

(Ιατρικά 
Αναλώσιμα) 30015707 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ Μ/Χ ΤΕΜ 30.000 0,0109 € 327,60 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 128 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 327,60 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 406,22 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 128: Ποδονάρια τύπου μπότας Πλαστικά μιας χρήσης από ανθεκτικό υλικό. Να είναι 
αδιάβροχα, ενώ περιμετρικά να έχουν λάστιχο (στο ύψος του γόνατου) ώστε να εφαρμόζουν σε όλα τα μεγέθη παπουτσιών. 
Κατάλληλα για όλες τις ειδικότητες γιατρών (εργαστήρια, κλινικές, ιατρεία).

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

129
33140000-3 

(Ιατρικά 
Αναλώσιμα) 30028573 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΜ 100 4,4940 € 449,40 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 129 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 449,40 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 557,26 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 129: Προστατευτικά Ματιών (Γυαλιά Προστασίας) Οφθαλμών, Διαφανή με Πλευρικά 
Ανοίγματα Αερισμού. Να διασφαλίζουν την προστασία έναντι υγρών & αερίων.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

130
33140000-3 

(Ιατρικά 
Αναλώσιμα) 30027958

ΣΚΟΥΦΙΕΣ Μ/Χ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ 
NON WOVEN ΤΕΜ 10.000 0,0618 € 618,45 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 130 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 618,45 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 766,88 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 130: Καλύμματα κεφαλής (σκούφοι) • Χειρουργικά καλύμματα κεφαλής κατηγορίας I. • 
Σχήματος μπερέ με λάστιχο σχήματος w γύρω από το κεφάλι. • Διαμέτρου περίπου 52 cm. • Μιας χρήσης. • Υγροαπωθητικό 
υλικό (PP, non – woven), Latex – free. • Υλικό που να αφήνει το δέρμα να αναπνέει, υπο – αλλεργικό, άνετο, αντιιδρωτικό.  • 
Ανθεκτικό στο σκίσιμο.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

131
30197641-1 

(Θερμογραφικ
ό χαρτί) 30026115

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

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 131 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 55,13 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 68,36 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 131: ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ MORTARA

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

132
30197641-1 

(Θερμογραφικ
ό χαρτί) 30026398 ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

ΠΑΚΕΤ
Ο 5 4,3575 € 21,79 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 132 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 21,79 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 27,02 €
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 132: ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ DEFIGARD 4000 ME KATAΓΡΑΦΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

133
30197641-1 

(Θερμογραφικ
ό χαρτί) 30015760 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ/ΦΟΥ (ΔΕΣΜΙΔΕΣ) ΤΕΜ 40 12,2325 € 489,30 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 133 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 489,30 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 606,73 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 133: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ALVAR ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
420mmX300mmX500 - ME ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ - ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΕ ΑΣΠΡΟ ΦΟΝΤΟ

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

134
30197641-1 

(Θερμογραφικ
ό χαρτί) 30026113

ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΚΑΡΔ/ΦΟ 
SCHILLER AT1 90X90X400 ΤΕΜ 50 1,3125 € 65,63 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 134 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 65,63 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 81,38 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 134: XAΡΤΙ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ SCHILLER AT1 90X90X400

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

135
30197641-1 

(Θερμογραφικ
ό χαρτί) 30026114

ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ 
BIOCARE MODEL iE3 ΤΕΜ 50 1,1970 € 59,85 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 135 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 59,85 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 74,21 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 135: ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ BIOCARE MODEL iE3

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

136
30197641-1 

(Θερμογραφικ
ό χαρτί) 30026333

ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ESAOTE MOD P80 ΤΕΜ 50 1,3125 € 65,63 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 136 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 65,63 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 81,38 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 136: ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ESAOTE Mod. P80

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

137
30197641-1 

(Θερμογραφικ
ό χαρτί) 30026397

XAΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ SE-
18 ΤΕΜ 20 3,3810 € 67,62 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 137 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 67,62 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 83,85 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 137: ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ SE-18

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

138
33140000-3 

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015668 ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΕΜ 50 0,4725 € 23,63 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 138 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 23,63 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 29,30 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 138: ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΛΑΤΩΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΔΕΝ ΣΤΑΖΕΙ ΤΩΝ 250 
ml

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

139
33140000-3 

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015684 ΚΡΕΜΕΣ Η.Ε.ΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜ 50 5,7750 € 288,75 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 139 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 288,75 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 358,05 €
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 139: ΚΡΕΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ALVAR Αγώγιμο υδατοδιαλυτό τζελ 
κατάλληλο για την καταγραφή του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος ειδικό τζελ υψηλής αγωγιμότητας για βραχυπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη καταγραφή, μη διαβρωτικό, χωρίς πρόσμειξη αλάτων, δερματολογικά ελεγμένο, για εξωτερική χρήση μόνο, 
βάρος : από 250-300 gr Να διαθέτει σήμανση CE.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

140
33140000-3 

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015399

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΕΣ 21G ΤΕΜ 500 0,0410 € 20,48 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 140 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 20,48 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 25,39 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 140: ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ (απλές ενηλίκων) Εισαγωγή στη φλέβα σε σύνδεση με τη συσκευή 
χορήγησης υγρών-διαλυμάτων. Πεταλούδες scalp-vein.Butterfly 21G & 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

141
33141620-2 

(Ιατρικοί 
εξοπλισμοί) 30015893 ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΕΜ 30 8,6100 € 258,30 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 141 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 258,30 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 320,29 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 141: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

142 33141114-2 
(Ιατρική γάζα) 30015659

ΓΑΖΕΣ (ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ) ΓΙΑ 
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 10x10 ΤΕΜ 100 6,9825 € 698,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 142 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 698,25 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 789,02 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 142: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

143 33141114-2 
(Ιατρική γάζα) 30015659

ΓΑΖΕΣ (ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ) ΓΙΑ 
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 10x20 ΤΕΜ 100 6,9825 € 698,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 143 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 698,25 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 789,02 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 143: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

144 33141111-1 
(Αυτοκόλλητοι    

επίδεσμοι) 30027960

Επιθέματα για έλκη 
υδροκολλοειδή αλγινικά 

μείωσης πίεσης 
διαστάσεων: 23Χ23CM ± 

2CM ΤΕΜ 100 6,0900 € 609,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 144 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 609,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 688,17 €
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 144: Επιθέματα για έλκη υδροκολλοειδή αλγινικά μείωσης πίεσης. Να έχουν καλή 
εφαρμογή και να μην προκαλούν ερεθισμό του δέρματος. Να επιτυγχάνουν σωστή και ταχεία επούλωση των ελκών. Να 
παρέχουν προστασία του τραύματος από εξωτερικά μικρόβια και υγρά. Να είναι απαλά και εύκαμπτα για τέλεια εφαρμογή. 
Να αφαιρούνται εύκολα χωρίς ερεθισμούς. Να φέρουν απαραίτητα  έγκριση CE, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

145 33141111-1 
(Αυτοκόλλητοι    

επίδεσμοι) 30027962

Επίθεμα αλγινικό σε 
κορδόνι με άργυρο 

διαστάσεων: 3CM Χ 44CM 
±5CM (αφορά το μήκος) ΤΕΜ 100 6,0690 € 606,90 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 145 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 606,90 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 685,80 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 145: Επιθέματα αποστειρωμένα αλγινικά, αντιμικροβιακά με άργυρο και κυτταρίνη 
υψηλού ag που να συνδυάζει μεγάλη απορροφητικότητα, αντιμικροβιακή δράση και υψηλή συνοχή. Να φέρουν απαραίτητα  
έγκριση CE, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

146 33141111-1 
(Αυτοκόλλητοι    

επίδεσμοι) 30026392

Επιθέματα για έλκη με 
άργυρο κολλητικά 

διαστάσεων: 23Χ23 CM (ΓΙΑ 
ΚΟΚΚΥΓΑ) ± 2CM ΤΕΜ 100 8,4000 € 840,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 146 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 840,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 949,20 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 146: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

147 33141111-1 
(Αυτοκόλλητοι    

επίδεσμοι) 30026392

Επιθέματα για έλκη με 
άργυρο κολλητικά 

διαστάσεων:19Χ20 CM (ΓΙΑ 
ΠΤΕΡΝΑ) ± 2CM ΤΕΜ 50 13,8285 € 691,43 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 147 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 691,43 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 781,31 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 147: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

148
33141111-1 

(Αυτοκόλλητοι    
επίδεσμοι) 30027965

Επιθέματα για έλκη αφρώδη 
κολλητικά 12Χ12CM ± 1CM ΤΕΜ 100 2,3940 € 239,40 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 148 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 239,40 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 270,52 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 148: Επιθέματα αποστειρωμένα υδροπολυμερή. 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, έτσι ώστε, να εξασφαλίζεται η γρήγορη απορρόφηση του 
εξιδρώματος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του. 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. 
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Να φέρουν απαραίτητα  έγκριση CE, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

149
33141111-1 

(Αυτοκόλλητοι    
επίδεσμοι) 30027966

Επιθέματα για έλκη αφρώδη 
κολλητικά 20Χ20CM ± 1CM ΤΕΜ 100 7,8750 € 787,50 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 149 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 787,50 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 889,88 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 149: Επιθέματα αποστειρωμένα υδροπολυμερή. 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, έτσι ώστε, να εξασφαλίζεται η γρήγορη απορρόφηση του 
εξιδρώματος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του. 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. 
Να φέρουν απαραίτητα  έγκριση CE, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

150
33141111-1 

(Αυτοκόλλητοι    
επίδεσμοι) 30026392

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 
15x15 ΤΕΜ 150 9,9435 € 1.491,53 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 150 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 1.491,53 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 1.685,42 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 150: Επιθέματα υδροτριχοειδικά κολλητικά αποστειρωμένα, ιδανικά για φροντίδα ελκών 
με οποιοδήποτε βαθμό εξίδρωσης σε όλες τις φάσεις επούλωσής τους, με διαστάσεις 15Χ15 εκ. Να φέρουν απαραίτητα  
έγκριση CE, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

151
33141111-1 

(Αυτοκόλλητοι    
επίδεσμοι) 30026392

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 
10x10 ΤΕΜ 150 6,4365 € 965,48 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 151 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 965,48 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 1.090,99 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 151: Επιθέματα υδροτριχοειδικά κολλητικά αποστειρωμένα, ιδανικά για φροντίδα ελκών 
με οποιοδήποτε βαθμό εξίδρωσης σε όλες τις φάσεις επούλωσής τους, με διαστάσεις 10Χ10 εκ. Να φέρουν απαραίτητα  
έγκριση CE, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

152
30197641-1 

(Θερμογραφικ
ό χαρτί)

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ 
ΑΝΑΛΥΤΗ ΡΟΛΟ 50 7,5600 € 378,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 152 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 378,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 468,72 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 152: Tο κάθε ρολό θα πρέπει να έχει διαστάσεις 5,5cm πλάτος & 10m μήκος.

Προσφορές υποβάλλονται είτε για ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω εκατόν πενήντα δύο (152) 
τμήματα, είτε για το σύνολο αυτών αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο της ζητούμενης 
ποσότητας ανά τμήμα.
Σε κάθε περίπτωση προσφοράς, το ύψος της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται αναλόγως.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης καθώς και οι τεχνικές 
προδιαγραφές των υλικών δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης - Τεχνικές Προδιαγραφές», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της παρούσας διακήρυξης.
Eπιπλέον οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των 
προσφορών οφείλουν να υποβάλλουν δείγμα του προσφερόμενου υλικού, στο Tμήμα Προμηθειών 
(Διοικητήριο Β’ στο ισόγειο) τηλ. επικ. 2132046171, τo οποίο, επί ποινή αποκλεισμού, θα συνοδεύεται 
υποχρεωτικά και από το αντίστοιχο δελτίο αποστολής σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν.4412/2016 
προκειμένου αυτό να αξιολογηθεί κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς. Κατά την 
παράδοση του δείγματος ο εκπρόσωπος της αναθέτουσας αρχής, υπογράφει το δελτίο αποστολής, 
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ως αποδεικτικό έγγραφο παράδοσης – παραλαβής του δείγματος, φωτοτυπία του οποίου θα πρέπει 
ο προσφέρων να προσκομίσει με την προσφορά του στην αναθέτουσα αρχή.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 193.625,21 € ευρώ συμπ/νου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.:  168.893,91 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
• του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
• του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα 

ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των 
σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον 
κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (ΦΕΚ 63/Α΄ 
/24.3.2022) και ειδικότερα του άρθρου 79 παρ. 3,

• του ν. 4727/2020 (Α' 184)  «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,

• του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό 
πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις 
για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337,

• του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την 
έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 148-153,

• του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας»,

• του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.,
• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
• του 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,  

• της 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», 

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
• του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15,
• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
• του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,
• της υπ’ αριθ. 57654 (Β’ 1781/22.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ)»,

• της υπ’ αριθ. 64233 (Β' 2453/9.6.2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και του Υπουργού Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων  Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

• της υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44),

• του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 
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• του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω.

     Και τις αποφάσεις:
• την απόφαση της υπ’ αριθ. 2463ης/14-7-2022 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου, θέμα 2ο, «Νομιμοποίηση υπογραφών για το διάστημα από τη 15η/7/2022 έως την 31η 
/12/2022», (ΑΔΑ_6ΜΓΝ469Η27-ΕΧΕ),

• την με αριθ. πρωτ. 19108/06-07-2022 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της 
Αναθέτουσας Αρχής (ΑΔΑ: ΨΜΟΑ469Η27-9ΝΩ), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2022000609 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων & Εντολών της Υπηρεσίας μας,

• την με αριθ. πρωτ. 39757/05-07-2022 απόφαση της Διοίκησης της 2ΗΣ Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και 
Αιγαίου (ΑΔΑ: Ρ691469Η2Ξ-Χ9Γ), με θέμα: Έγκριση πίστωσης σε εφαρμογή του άρθρ. 10 του Ν.4337/2015 
(ΦΕΚ129/τ.Α’/2015) για το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑÏΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.,

• την απόφαση της υπ’ αριθ. 2458/19-5-2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, 
ΘΕΜΑ 12ο « Έγκριση της σκοπιμότητας, των τεχνικών προδιαγραφών και της διενέργειας ανοικτού, κάτω των 
ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια υγειονομικού υλικού, προϋπολογισμού 
193.625,21€ συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α.».

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών 
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 16/09/2022, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δημοσιότητα
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 170143, και 
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 
76 του Ν.4727/2020, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
www.dromokaiteio.gr στη διαδρομή : ΝΕΑ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ►ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 
επιλογή του PDF στις 09-08-2022.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους 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, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:
1. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, που αποτελούν και αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].
3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 

προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2   Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 
από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα 
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή 
των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 
αρχής.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη 
ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον 
αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση 
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) 
τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία 
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης.     
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.                                                                                
(ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ)
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα 
τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των 
προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη 
διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 
κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών 
φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
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Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα 
πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του τμήματος/τμημάτων που υποβάλλουν 
προσφορά και ειδικότερα: για το σύνολο των τμημάτων ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων 
εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (3.377,88 €). 

      Αναλυτικά το ποσό εγγυητικής συμμετοχής για κάθε από τα τμήματα:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 19,53 € 2% 0,39 €

ΤΜΗΜΑ 2 102,90 € 2% 2,06 €

ΤΜΗΜΑ 3 45,68 € 2% 0,91 €

ΤΜΗΜΑ 4 29,19 € 2% 0,58 €
ΤΜΗΜΑ 5 100,80 € 2% 2,02 €
ΤΜΗΜΑ 6 9,66 € 2% 0,19 €
ΤΜΗΜΑ 7 7,14 € 2% 0,14 €
ΤΜΗΜΑ 8 46,20 € 2% 0,92 €
ΤΜΗΜΑ 9 46,73 € 2% 0,93 €
ΤΜΗΜΑ 10 9,14 € 2% 0,18 €
ΤΜΗΜΑ 11 23,31 € 2% 0,47 €
ΤΜΗΜΑ 12 38,01 € 2% 0,76 €
ΤΜΗΜΑ 13 1.572,11 € 2% 31,44
ΤΜΗΜΑ 14 687,33 € 2% 13,75 €
ΤΜΗΜΑ 15 2.688,00 € 2% 53,76 €
ΤΜΗΜΑ 16 503,79 € 2% 10,08 €
ΤΜΗΜΑ 17 89,25 € 2% 1,79 €
ΤΜΗΜΑ 18 504,00 € 2% 10,08 €
ΤΜΗΜΑ 19 38,22 € 2% 0,76 €
ΤΜΗΜΑ 20 160,65 € 2% 3,21 €
ΤΜΗΜΑ 21 131,67 € 2% 2,63 €
ΤΜΗΜΑ 22 86,10 € 2% 1,72 €
ΤΜΗΜΑ 23 4.436,25 € 2% 88,73 €
ΤΜΗΜΑ 24 199,50 € 2% 3,99 €
ΤΜΗΜΑ 25 8.883,00 € 2% 177,66 €
ΤΜΗΜΑ 26 248,22 € 2% 4,96 €
ΤΜΗΜΑ 27 296,10 € 2% 5,92 €
ΤΜΗΜΑ 28 20,79 € 2% 0,42 €
ΤΜΗΜΑ 29 133,88 € 2% 2,68 €
ΤΜΗΜΑ 30 114,19 € 2% 2,28 €
ΤΜΗΜΑ 31 145,49 € 2% 2,91 €
ΤΜΗΜΑ 32 122,54 € 2% 2,45 €
ΤΜΗΜΑ 33 335,48 € 2% 6,71 €
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ 34 2.572,50 € 2% 51,45 €
ΤΜΗΜΑ 35 134,40 € 2% 2,69 €
ΤΜΗΜΑ 36 2.334,15 € 2% 46,68 €
ΤΜΗΜΑ 37 3.861,90 € 2% 77,24 €
ΤΜΗΜΑ 38 171,68 € 2% 3,43 €
ΤΜΗΜΑ 39 1.827,00 € 2% 36,54 €
ΤΜΗΜΑ 40 3.806,25 € 2% 76,13 €
ΤΜΗΜΑ 41 95,76 € 2% 1,92 €
ΤΜΗΜΑ 42 40,95 € 2% 0,82 €
ΤΜΗΜΑ 43 230,16 € 2% 4,60 €
ΤΜΗΜΑ 44 77,18 € 2% 1,54 €
ΤΜΗΜΑ 45 4.369,05 € 2% 87,38 €
ΤΜΗΜΑ 46 17.262,00 € 2% 345,24 €
ΤΜΗΜΑ 47 498,75 € 2% 9,98 €
ΤΜΗΜΑ 48 100,80 € 2% 2,02 €
ΤΜΗΜΑ 49 504,00 € 2% 10,08 €
ΤΜΗΜΑ 50 116,76 € 2% 2,34 €
ΤΜΗΜΑ 51 379,26 € 2% 7,59 €
ΤΜΗΜΑ 52 125,87 € 2% 2,52 €
ΤΜΗΜΑ 53 242,03 € 2% 4,84 €
ΤΜΗΜΑ 54 91,35 € 2% 1,83 €
ΤΜΗΜΑ 55 497,70 € 2% 9,95 €
ΤΜΗΜΑ 56 389,55 € 2% 7,79 €
ΤΜΗΜΑ 57 1.386,00 € 2% 27,72 €
ΤΜΗΜΑ 58 525,00 € 2% 10,50 €
ΤΜΗΜΑ 59 115,92 € 2% 2,32 €
ΤΜΗΜΑ 60 1.710,45 € 2% 34,21 €
ΤΜΗΜΑ 61 787,50 € 2% 15,75 €
ΤΜΗΜΑ 62 194,25 € 2% 3,89 €
ΤΜΗΜΑ 63 194,25 € 2% 3,89 €
ΤΜΗΜΑ 64 194,25 € 2% 3,89 €
ΤΜΗΜΑ 65 194,25 € 2% 3,89 €
ΤΜΗΜΑ 66 220,50 € 2% 4,41 €
ΤΜΗΜΑ 67 220,50 € 2% 4,41 €
ΤΜΗΜΑ 68 220,50 € 2% 4,41 €
ΤΜΗΜΑ 69 220,50 € 2% 4,41 €
ΤΜΗΜΑ 70 23,63 € 2% 0,47 €
ΤΜΗΜΑ 71 23,63 € 2% 0,47 €
ΤΜΗΜΑ 72 47,25 € 2% 0,95 €
ΤΜΗΜΑ 73 47,25 € 2% 0,95 €
ΤΜΗΜΑ 74 96,60 € 2% 1,93 €
ΤΜΗΜΑ 75 96,60 € 2% 1,93 €
ΤΜΗΜΑ 76 115,92 € 2% 2,32 €

ΤΜΗΜΑ 77 115,92 € 2% 2,32 €
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ 78 96,60 € 2% 1,93 €
ΤΜΗΜΑ 79 34,65 € 2% 0,69 €
ΤΜΗΜΑ 80 34,65 € 2% 0,69 €
ΤΜΗΜΑ 81 34,65 € 2% 0,69 €
ΤΜΗΜΑ 82 34,65 € 2% 0,69 €
ΤΜΗΜΑ 83 34,65 € 2% 0,69 €
ΤΜΗΜΑ 84 55,65 € 2% 1,11 €
ΤΜΗΜΑ 85 55,65 € 2% 1,11 €
ΤΜΗΜΑ 86 55,65 € 2% 1,11 €
ΤΜΗΜΑ 87 50,19 € 2% 1,00 €
ΤΜΗΜΑ 88 200,76 € 2% 4,02 €
ΤΜΗΜΑ 89 250,95 € 2% 5,02 €
ΤΜΗΜΑ 90 57,99 € 2% 1,16 €
ΤΜΗΜΑ 91 120,71 € 2% 2,41 €
ΤΜΗΜΑ 92 263,87 € 2% 5,28 €
ΤΜΗΜΑ 93 189,95 € 2% 3,80 €
ΤΜΗΜΑ 94 99,75 € 2% 2,00 €
ΤΜΗΜΑ 95 459,90 € 2% 9,20 €
ΤΜΗΜΑ 96 382,31 € 2% 7,65 €
ΤΜΗΜΑ 97 98,91 € 2% 1,98 €
ΤΜΗΜΑ 98 572,25 € 2% 11,45 €
ΤΜΗΜΑ 99 425,25 € 2% 8,51 €
ΤΜΗΜΑ 100 17.404,80 € 2% 348,10 €
ΤΜΗΜΑ 101 17.404,80 € 2% 348,10 €
ΤΜΗΜΑ 102 12.432,00 € 2% 248,64 €
ΤΜΗΜΑ 103 114,45 € 2% 2,29 €
ΤΜΗΜΑ 104 114,45 € 2% 2,29 €
ΤΜΗΜΑ 105 114,45 € 2% 2,29 €
ΤΜΗΜΑ 106 20,37 € 2% 0,41 €
ΤΜΗΜΑ 107 101,85 € 2% 2,04 €
ΤΜΗΜΑ 108 101,85 € 2% 2,04 €
ΤΜΗΜΑ 109 20,37 € 2% 0,41 €
ΤΜΗΜΑ 110 20,37 € 2% 0,41 €
ΤΜΗΜΑ 111 16,80 € 2% 0,34 €
ΤΜΗΜΑ 112 16,80 € 2% 0,34 €
ΤΜΗΜΑ 113 16,80 € 2% 0,34 €
ΤΜΗΜΑ 114 462,00 € 2% 9,24 €
ΤΜΗΜΑ 115 170,63 € 2% 3,41 €
ΤΜΗΜΑ 116 15,12 € 2% 0,30 €
ΤΜΗΜΑ 117 1.827,00 € 2% 36,54 €
ΤΜΗΜΑ 118 639,45 € 2% 12,79 €
ΤΜΗΜΑ 119 2.283,75 € 2% 45,68 €
ΤΜΗΜΑ 120 72,77 € 2% 1,46 €

ΤΜΗΜΑ 121 242,55 €
2% 4,85 €
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ 122 995,40 € 2% 19,91 €
ΤΜΗΜΑ 123 995,40 € 2% 19,91 €
ΤΜΗΜΑ 124 331,80 € 2% 6,64 €
ΤΜΗΜΑ 125 348,14 € 2% 6,96 €
ΤΜΗΜΑ 126 10.455,90 € 2% 209,12 €
ΤΜΗΜΑ 127 19.372,50 € 2% 387,45 €
ΤΜΗΜΑ 128 327,60 € 2% 6,55 €
ΤΜΗΜΑ 129 449,40 € 2% 8,99 €
ΤΜΗΜΑ 130 618,45 € 2% 12,37 €
ΤΜΗΜΑ 131 55,13 € 2% 1,10 €
ΤΜΗΜΑ 132 21,79 € 2% 0,44 €
ΤΜΗΜΑ 133 489,30 € 2% 9,79 €
ΤΜΗΜΑ 134 65,63 € 2% 1,31 €
ΤΜΗΜΑ 135 59,85 € 2% 1,20 €
ΤΜΗΜΑ 136 65,63 € 2% 1,31 €
ΤΜΗΜΑ 137 67,62 € 2% 1,35 €
ΤΜΗΜΑ 138 23,63 € 2% 0,47 €
ΤΜΗΜΑ 139 288,75 € 2% 5,78 €
ΤΜΗΜΑ 140 20,48 € 2% 0,41 €
ΤΜΗΜΑ 141 258,30 € 2% 5,17 €
ΤΜΗΜΑ 142 698,25 € 2% 13,97 €
ΤΜΗΜΑ 143 698,25 € 2% 13,97 €
ΤΜΗΜΑ 144 609,00 € 2% 12,18 €
ΤΜΗΜΑ 145 606,90 € 2% 12,14 €
ΤΜΗΜΑ 146 840,00 € 2% 16,80 €
ΤΜΗΜΑ 147 691,43 € 2% 13,83 €
ΤΜΗΜΑ 148 239,40 € 2% 4,79 €
ΤΜΗΜΑ 149 787,50 € 2% 15,75 €
ΤΜΗΜΑ 150 1.491,53 € 2% 29,83 €
ΤΜΗΜΑ 151 965,48 € 2% 19,31 €
ΤΜΗΜΑ 152 378,00 € 2% 7,56 €

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 17/10/2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε 
κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 
των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η 
εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην 
παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3 έως 2.2.5, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 
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2.2.5 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη 
προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη 
σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της 
τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 
του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον 
έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά 
στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή 
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 
ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 
α) 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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α 
παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την 
καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 
198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 
236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, 
νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β 
(απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα 
εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης 
Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την 
κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
στ) 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), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 
διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 
απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή 
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 
που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 
στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχει 
επιτακτικός λόγος δημόσιου συμφέροντος, όπως ιδίως δημόσιας υγείας.
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά, έως χίλια (1.000,00€) ευρώ, 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,  οικονομικός φορέας 
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται 
σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο 
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και 
άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(στ) εάν έχει επιδείξει 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, 
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.5.2  της παρούσας, 
(η) εάν επιχείρησε 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 με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 
γεγονός. 
2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει 
δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι 
έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις 
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο 
προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.  

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.5.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.5.2 και κατά 
τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να 
ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4, της 
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ 
μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων 
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από 
κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με 
τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης και 
ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη 
συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή 
περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του 
άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την 
περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής 
απάντησης.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ 
και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση 
αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο 
ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62f0e84070128e28a805d32c στις 09/08/22 13:54

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής κατά την παράγραφο 2.2.4, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του 
παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον 
προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο 
μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 
διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες 
που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν 
δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 
3.2 της παρούσας.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω.
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. 
α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω 
του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 
χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό 
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

i) Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: Για την απόδειξη της 
εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό 
ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
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i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη 
έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται 
επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

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

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα 
έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε 
βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
ανάθεση σύμβασης.
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως 
άνω Επιμελητηρίων. 
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου    2.2.4 (απόδειξη 
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 
εκπροσώπηση η και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο 
ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  
 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό 
μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε 
σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι 
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σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, 
προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή  των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους 
έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά 
τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της 
βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση 
Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.
Β.5. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή).

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για το 
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος/τμήμα. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές  προσφορές. 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
 Ηλεκτρονική Διαδικασία
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση 
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των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ. 64233 (Β' 2453/9.6.2021) Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες). 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το 
οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 
910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και 
τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της 
συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών. 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τι ς σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά 
αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν 
αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική 
αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) 
υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και 
επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η 
επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο 
ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.  
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα 
καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε 
έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις: 
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν 
φέρουν επισημείωση e-Apostille, 
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, 
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 
απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 
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Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, 
εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, 
αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 
φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη 
συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω 
Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή 
Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που 
έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» 
(κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 
15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας 
διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, 
όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα 
εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 
του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με 
ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του 
παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και 
ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το 
βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την 
επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο οικονομικός 
φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε 
υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της 
τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον 
παρόντα διαγωνισμό.
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική 
υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το 
ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 
του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής. 
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το 
σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο 
των εγγράφων της σύμβασης.
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, 
υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Ι «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης» της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Οι πίνακες συμμόρφωσης της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά με την τεχνική 
προσφορά, συμπληρωμένοι σύμφωνα με τις επεξηγήσεις και οδηγίες που αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής),  όπως ορίζεται κατωτέρω:
Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο 
Παράρτημα ΙV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%.
Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να αναφέρουν το νόμιμο ποσοστό επί τοις εκατό 
(% ) ΦΠΑ, στο οποίο υπόκειται το είδος το οποίο προσφέρουν.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%), της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 
από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
 α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
 β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και
 γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης. 
Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά με 
την οικονομική προσφορά, συμπληρωμένοι σύμφωνα με τις επεξηγήσεις και οδηγίες που αναφέρονται στο 
σχετικό παράρτημα.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα (δώδεκα) 12 
μηνών, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 
κανονική.

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας 
αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την 
παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το 
επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 
σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις 
παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 
2.4.3. (Περιεχόμενα φακέλου δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά), 2.4.4. (Περιεχόμενα φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 
των προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων 
των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, 
αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός 
της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 
κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση 
με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις της 
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η 
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4. & 2.2.5, περί κριτηρίων επιλογής,
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ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν 
υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας το εξής στάδιο:

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Πaρασκευή 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.00.

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή 
εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα 
έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 
πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των 
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η 
αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του 
οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο 
προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα 
ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν 
γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.
Ειδικότερα :
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της 
έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η 
απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε 
άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και 
κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 
της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων 
των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, 
των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών.
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γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία 
δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά 
απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται 
απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 
μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 
3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. 
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της 
παραγράφου 2.2.5 αυτής.
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν 
σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 
2.4.2.5 της παρούσας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη 
ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό 
φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή 
Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως 
πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 
2.4.2.5. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, 
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
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Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη 
δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της 
προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την 
έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται 
αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή 
της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της 
ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , 
ή 
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή 
περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 
2.2.5 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και 
μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 
Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα 
ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών 
των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).   
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της 
παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι 
προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, 
μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, 
επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 
αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά 
της ανωτέρω απόφασης.
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά:
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α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά, 
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης 
αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 
372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 
327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,
και 
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, 
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία 
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 
4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής 
κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται 
στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, 
η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για 
υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 
προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των 
άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο 
ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής 
του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4  Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης .

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η 
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην 
ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του 
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από 
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  μέσω 
της λειτουργίας «Επικοινωνία»  : 
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, 
προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης 
της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα 
έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή 
συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα 
από την κατάθεσή τους.
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 
το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της 
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του 
αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου [συμπληρώνεται, από την αναθέτουσα αρχή, ανάλογα, το Διοικητικό Εφετείο 
της έδρας της  ή το Συμβούλιο της Επικρατείας] . Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της 
προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η 
αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν 
μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 
τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι 
καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 
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Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν 
πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα 
αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου 
διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη 
ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να 
προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την 
παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των 
παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που 
υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο 
(2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης 
εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή 
υπομνημάτων.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης 
κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση 
της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  Για την άσκηση 
της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 
4412/2016.  
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η 
εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 
32 του π.δ. 18/1989. 
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το 
κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει 
αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο 
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου 
εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός 
εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι 
οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η 
εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο 
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 
σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση 
των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι 
και την υπογραφή του συμφωνητικού. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της 
Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της 
αύξησης της αξίας της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον 
ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα τριάντα (30) ημερών.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η 
παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, 
κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για 
τη σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν 
στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι : 
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι 
θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή 
άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) 
μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους 
απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της 
αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και 
μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους τους λόγους της 
παραγράφου 4.5, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά 
σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα 
υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα 
αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη 
της πρότασης.  

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα 
που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν 
βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα 
βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας 
της παρ. 4.3.2. της παρούσας.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) και στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή των διαφόρων υλικών (τμηματικές παραδόσεις). Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα 
γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
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κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
δ) Κράτηση 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-09).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.2.1. Ο ανάδοχος, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και  και το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ», με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του 
ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 
ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση.

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα 
που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου 
εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που 
δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με 
διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον 
υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.
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ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή 
από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,05. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της 
απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν 
προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του 
διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης 
Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 
πέντε τοις εκατό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση 
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοση.
Η είσπραξη του προστίμου  γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εφόσον ο ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.2.2. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. 
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει 
το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της 
περίπτωσης β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν 
χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως 
όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 
Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 
άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 
υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 
σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η 
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τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν 
σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1. Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Το 
Νοσοκομείο θα παραδίδει εγγράφως την παραγγελία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να εκτελέσει  την παραγγελία μέσα σε 1-3 ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από 
σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) 
το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην 
περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον 
συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης 
δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει 
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2. Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του 
ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/2016.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους 
που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 208 του ν.4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από 
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των 
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 
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αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/2016.
Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα 
της κατ΄έφεση εξέτασης.

6.2.2 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.2.2.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.2.2.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 
αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.2.2.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.3 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.

                                                                                              Ο ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης & Τεχνικές 
Προδιαγραφές

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 38437100-8         
(Σιφώνια πιπέτες) 30016608

ΠΙΠΕΤΤΑ PASTEUR ΜΕ 
ΠΟΥΑΡ - ΔΙΑΒΑΘΜ. 

1-3ML ΤΕΜ 3.000 0,0065 € 19,53 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 19,53 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ:  24,22 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: Πλαστικές pasteur με πουάρ, μιας χρήσης, από ανθεκτικό υλικό καλής ποιότητας.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

2
33140000-3             

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30018154

ΣΤΥΛΕΟΙ 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΤΕΜ 2.000 0,0515 € 102,90 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 102,90 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 127,60 €
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: Αποστειρωμένοι ανά ένας σε διαφανή συσκευασία από τη μια πλευρά, με ξύλινο 
στέλεχος 15cm και καλά τυλιγμένο βαμβάκι στο ένα άκρο.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

3
33140000-3          

(Ιατρικά αναλώσιμα) 30018155

ΚΡΙΚΟΙ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 
10ML ΤΕΜ 3.000 0,0152 € 45,68 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 45,68 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 56,64 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3: Πλαστικοί αποστειρωμένοι ανά 10 τεμάχια, μιας χρήσεως.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

4
38519650-7 

(Αντικειμενοφόροι 
πλάκες 

μικροσκοπίων) 30015647
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ 

ΠΛΑΚΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΤΕΜ 2.000 0,0146 € 29,19 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ:   29,19 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 36,20 €

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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

5
33140000-3          

(Ιατρικά 
αναλώσιμα)

30018156 ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24mm 
24mm ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΤΕΜ 2.000 0,0504 € 100,80 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 100,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 124,99 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5: 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.  

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

6
38437110-1 

(Ρύγχη σιφωνίων 
πιπετών)

30018157 ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤTΩΝ ΤΥΠΟΥ 
EPPENDORF 10-200μl ΤΕΜ 4.000 0,0024 € 9,66 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 9,66 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 11,98 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6: Τα ρύγχη θα πρέπει να απορρίπτονται αυτόματα από τις αυτόματες πιπέτες τύπου 
Eppendorf του εργαστηρίου.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

7
38437110-1 

(Ρύγχη σιφωνίων 
πιπετών)

30018158 ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤTΩΝ ΤΥΠΟΥ 
EPPENDORF 200-1000μl ΤΕΜ 2.000 0,0036 € 7,14 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 7,14 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ:  8,85 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7: Τα ρύγχη θα πρέπει να απορρίπτονται αυτόματα από τις αυτόματες πιπέτες τύπου 
Eppendorf του εργαστηρίου.

TΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
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8
38437110-1 

(Ρύγχη σιφωνίων 
πιπετών) 30018161

ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤTΩΝ Τ. 
EPPENDORF 1000-5000μl

ΤΕΜ
1.000 0,0462 € 46,20 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 46,20 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 57,29 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8: Τα ρύγχη θα πρέπει να απορρίπτονται αυτόματα από τις αυτόματες πιπέτες τύπου 
Eppendorf του εργαστηρίου.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

9
33192000-2        

(Ιατρικές 
προμήθειες) 30003694 PARAFILM ΤΕΜ 10 4,6725 € 46,73 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 46,73 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 57,94 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9: Μεμβράνες Parafilm σε ρολό διαστάσεων, πάχους 5cm και μήκους 75m.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

10

33141220-8 
(Σωληνίσκοι) 30015168

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 
ΚΩΝΙΚΑ 

ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΩΝ 
12ml 100Χ17mm ΤΕΜ 500 0,0183 € 9,14 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 9,14 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 11,33 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10: Πλαστικά διαφανή 100x17mm.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

11 33141220-8 
(Σωληνίσκοι) 30016834

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 
EPPENDORF 2ml ΤΕΜ 3.000 0,0078 € 23,31 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 23,31 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 28,90 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11: Κωνικά με ενσωματωμένο πώμα πλαστικό των 1,5ml.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

12
33140000-3         

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015746

ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΜ 50 0,7602 € 38,01 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 12 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 38,01 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ:  47,13 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 12: Υποδοχέας με αυτόματη απόρριψη βελόνων. Να είναι συμβατός με τα είδη: 

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ EDTAΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 3ml, ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 6ml ΔΙΑΣΤ. 13Χ100mm ΓΙΑ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ, ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 8,5ml ΔΙΑΣΤ. 16Χ100mm ΓΙΑ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΕΣ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 
6ml ΔΙΑΣΤ. 13Χ100mm ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΕΣ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 2ml ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (ΠΗΞΕΩΣ), Πλαστική πιπέτα βαθμονομημένη με αυτόματο 
γέμισμα των 2ml, ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΩΝ 2ml (με Sodium Citrate).

CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

33141220-8 
(Σωληνίσκοι) 30015735

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ EDTA ΚΕΝΟΥ 

ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 3ml ΤΕΜ 10.000 0,0437 € 436,80 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 436,80 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 541,63 €
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CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

33141220-8 
(Σωληνίσκοι) 30018170

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 
ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ 

ΤΩΝ 8,5ml 
ΔΙΑΣΤ. 

16Χ100mm ΓΙΑ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΥΣ ΜΕ 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ 
ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ 

ΑΔΡΑΝΕΣ GEL
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 4.000 0,0873 € 349,02 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 349,02 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ:  432,78 €

CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

33141220-8 
(Σωληνίσκοι) 30018171

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ 
ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 6ml ΔΙΑΣΤ. 

13Χ100mm ΓΙΑ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ 

ΑΔΡΑΝΕΣ GEL 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 10.000 0,0659 € 659,40 €

ΤΜΗΜΑ

13

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 659,40 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 817,66 € 

CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

33141220-8 
(Σωληνίσκ

οι) 30015737

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ 
ΤΩΝ 2ml ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ 

ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (ΠΗΞΕΩΣ) ΤΕΜ 2.000 0,0495 € 98,91 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 98,91 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 122,65 €

CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

33141220-8 
(Σωληνίσκ

οι) 30018183

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ 
ΔΙΑΦΑΝΗ 2ml (με Sodium 

Citrate) ΤΕΜ 500 0,0560 € 27,98 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 27,98 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 34,70 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 1.572,11 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 1.949,42 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13: Να είναι άθραυστα και να φέρουν εύχρηστο πιεστό πώμα ασφαλείας. Αναλόγως 
της χρήσεως εκάστου σωληναρίου να φέρουν χρωματικό κώδικα, ετικέτα με την ένδειξη CE, περιεχομένου, αποστείρωσης, 
παρτίδας παραγωγής, ημερομηνία λήξεως και χώρο σημειώσεων από τον χρήστη. Να είναι συμβατά με τον υποδοχέα 
προσαρμογής και απόρριψης βελονών (α/α  12) (σύστημα vacutanair που χρησιμοποιεί το Μικροβιολογικό εργαστήριο). 
Εκτός από το υλικό πλαστική πιπέτα βαθμονομημένη με αυτόματο γέμισμα των 2ml - το οποίο δεν αποτελεί μέρος του 
συστήματος αιμοληψίας- θα κατοχυρωθούν όλα μαζί, αφού εξεταστούν ως σύνολο, στην εταιρεία που πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές και έχει την οικονομικότερη προσφορά.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
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14
38437100-8         

(Σιφώνια 
πιπέτες) 30018184

Πλαστική πιπέτα 
βαθμονομημένη με αυτόματο 

γέμισμα των 2ml ΤΕΜ 6.000 0,1146 € 687,33 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 14 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 687,33 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 852,29 €  

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 14: Πλαστική πιπέτα βαθμονομημένη με αυτόματο γέμισμα των 2ml

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

15
33141320-9         

(Ιατρικές 
βελόνες) 30014089

ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ-
ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ 

21G Μ/Χ ΤΕΜ 10.000 0,2688 € 2.688,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 2.688,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 3.333,12 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 15: ΒΕΛΟΝΕΣ 21G ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ, 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Οι βελόνες αιμοληψίας να είναι διατρήσεως σωληναρίων κενού αέρος, αποστειρωμένες, μιας χρήσεως, 
με λεπτά τοιχώματα καλυμμένα με σιλικόνη, ευθείας εσωτερικής αύλακος για την ταχεία ροή αίματος, αιχμηρές και στις δύο 
απολήξεις, (η μία απόληξη καλυμμένη με ειδικό ελαστικό έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλαπλές 
ταυτόχρονες λήψεις από το ίδιο άτομο), με κατάλληλο πλαστικό κοχλία (Luer) για την στερέωσή τους στον υποδοχέα των 
σωληναρίων κενού, συσκευασμένες μέσα σε ατομική εύχρηστη πλαστική θήκη. • Να φέρουν ενσωματωμένο προστατευτικό 
μη αποσπώμενο κάλυμμα, για την ασφαλή, εύκολη και άμεση κάλυψη της βελόνας αμέσως μετά το πέρας της αιμοληψίας, 
παρέχοντας επιπλέον ασφάλεια τόσο στον αιμολήπτη όσο και καθ’ όλη την διαδικασία απόρριψης χρησιμοποιημένων 
βελονών. • Το προστατευτικό κάλυμμα να είναι διαφανές και να ασφαλίζει μη αναστρέψιμα τη βελόνα. Η ενεργοποίηση του 
προστατευτικού καλύμματος να γίνεται από το χρήστη με το ένα χέρι, με τρόπο προφανή, γρήγορο και αποδοτικό.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

16
33141320-9        

(Ιατρικές 
βελόνες) 30014088

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 
ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ 

ΚΕΝΟΥ 23G ΤΕΜ 2.000 0,2519 € 503,79 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 16 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 503,79 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 624,70 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 16: 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 με 
α/α 12.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

17 33141220-8 
(Σωληνίσκοι) 30017663

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ PIA 5 
ml 75x12mm ΤΕΜ 5.000 0,0179 € 89,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 17 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 89,25 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ:  110,67 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 17: ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 5 ML, 75X12mm, PS Σωληνάρια τύπου RIA.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
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18
33140000-3             

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30026117

ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΗΞΗΣ 
CoaDATA 4001 ΤΕΜ 2.000 0,2520 € 504,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 504,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 624,96 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 18: Κυβέττες κατάλληλες για τον αναλυτή CoaDATA 4001 που πραγματοποιεί εξετάσεις 
πήξεως.

ΤΜΗΜΑ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

19
33140000-3          

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) MIKΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΤΕΜ 2.000 0,0191 € 38,22 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 38,22 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 47,39 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19: Μικροαιματοκρίτες γυάλινοι με μπλε ένδειξη (χωρίς ηπαρίνη) μήκους 75mm, όγκου 
75μl. Συσκευασμένοι σε πλαστικά φιαλίδια των 100 τεμαχίων.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

20 38412000-6 
(Θερμόμετρα) 30012417 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΤΕΜ 150 1,0710 € 160,65 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 160,65 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 199,21 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Ψηφιακό θερμόμετρο με οθόνη, μέτρηση σε χρόνο 
60 min, άριστης ποιότητας, άθραυστο, με βομβητή ολοκλήρωσης της μέτρησης, με δυνατότητα μέτρησης από τη μασχάλη. 
Με μπαταρία μεγάλης χρονικής διάρκειας και εγγύηση 2 ετών. Να υπάρχει η δυνατότητα πλήρους απολύμανσης και εύκολου 
καθαρισμού, να είναι αδιάβροχο και ανθεκτικής κατασκευής. Να διαθέτει έγκριση CE.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

21
30192800-9 

(Αυτοκόλλητες 
ετικέτες) 30022633

ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΡΟΛΟ 60 2,1945 € 131,67 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ:  131,67 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 163,27 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 55x25mm (1.000 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΡΟΛΟ)

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

22
33140000-3           

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30005391

ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ 
ΞΥΛΙΝΑ 

(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ) ΤΕΜ 5.000 0,0172 € 86,10 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 86,10 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 106,76 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22: Γλωσσοπίεστρα ξύλινα αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία το καθένα, σε κουτί 
των 100 τεμαχίων. Ξύλινα από υλικό άριστης ποιότητας που δεν προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις. Να έχουν λεία επιφάνεια, 
εύκαμπτη και στιλπνή. Να είναι ανθεκτικά. Να έχουν το μικρότερο δυνατό πάχος ώστε να μην καταστρέφονται.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

23
33771000-5 
(Προϊόντα 

υγιεινής από 
χαρτί) 30003792 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΚΙΛΟ 5.000 0,8873 € 4.436,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 23 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 4.436,25 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 5.500,95 €
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 23: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

24
33140000-3          

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015763

ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ 
ΡΟΛΟ 60 CM x 50 M ΤΕΜ 200 0,9975 € 199,50 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 24 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 199,50 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 247,38 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 24: Ρολά σεντόνια για χρήση σε εξεταστικά κρεβάτια, από αρίστης ποιότητας χαρτί 
(100% καθαρό χημικό πολτό), επένδυση ειδικής πλαστικής αδιάβροχης μεμβράνης, με ραφές για ομοιόμορφο τεμαχισμό 
φύλλων ανά μέτρο.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

25
33140000-3          

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015747

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ Μ/Χ 
60CMx90CM ΤΕΜ 100.000 0,0888 € 8.883,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 25
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 8.883,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 11.014,92 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 25: Υποσέντονα υποαλλεργικά μιας χρήσης, διαστάσεων 60x90cm. Η εξωτερική 
επιφάνεια να είναι αδιάβροχη. Το υλικό να είναι καλής ποιότητας και ανθεκτικό (να μη διαλύεται και να μη σχίζεται) Να είναι 
εσωτερικά ιδιαίτερα απορροφητικό, υδρόφιλο, από οποιαδήποτε διαρροή και να μη βγάζει χνούδι κατά τη χρήση του. Στη 
συσκευασία να αναγράφεται ο κωδικός εργοστασιακού καταλόγου, η κατασκευάστρια εταιρεία, η χώρα προέλευσης, το 
εργοστάσιο κατασκευής, ο εργοστασιακός κωδικός. Να έχουν πιστοποίηση ISO και σήμανση CE.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

26
33140000-3          

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015686

ΚΥΠΕΛΛΑ Ν.656 
ΚΑΛΛ.ΟΥΡΩΝ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΕΜ 4.000 0,0621 € 248,22 €
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 26 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ: 248,22 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 307,79 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 26: Πλαστικοί περιέκτες για καλλιέργειες ούρων, αποστειρωμένα, σε ατομική 
συσκευασία, διαφανή, με βιδωτό πώμα 100ml, με ετικέτα και αναγραφή ημερομηνίας λήξης.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

27 33141615-4              
(Σάκοι για ούρα) 30015701

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 
ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΤΕΜ 2.000 0,1481 € 296,10 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 296,10 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 367,16 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27: Απλοί ουροσυλλέκτες μιας χρήσεως. Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
Να είναι χωρητικότητας 2000cc – Να έχουν διαβάθμιση ανά 100ml – Να είναι πλαστικοί διαφανείς, απόλυτου στεγανότητας. – 
Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα. – Να διαθέτουν 
τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας. – Να έχουν και βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του 
περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη. – Να έχουν βαλβίδα κένωσης του σάκου, ασφαλή και εύχρηστη. 1. Τα 
προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η 
οποία αποδεικνύει τη 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 ουροσυλλέκτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 8669-
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2:1996. 3. Στην ετικέτα/συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω 
στοιχεία: i. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη 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. To υλικό κατασκευής του ουροσυλλέκτη. iii. Ο κωδικός της παρτίδας 
του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT). iv. H ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, 
εκφραζόμενη σε έτος και μήνα. v. H ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση vi. τις ειδικές συνθήκες 
αποθήκευσης. vii. κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό 
μορφή συμβόλων. 4. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο 
κατασκευής των ουροσυλλεκτών καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 5. 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 ουροσυλλεκτών 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 τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων 
υλικών. 6. Καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη 
συμμόρφωσή τους με τα ανωτέρω. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

28
33140000-3          

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30018503

ΣΤΑΤΩ ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΩΝ 
ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ(ΠΛΑΣΤΙΚΟ) ΤΕΜ 200 0,1040 € 20,79 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 28
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 20,79 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 25,78 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 28: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤ

Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

29
33141622-6 
(Εξοπλισμοί   

πρόληψης του 
AIDS) 30026116

ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΑΙΧΜΗΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 5 ΕΩΣ 
5,4LT  (ΚΙΤΡΙΝΟΥ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ) ΤΕΜ 300 0,4463 € 133,88 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 29
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 133,88 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 166,01 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 29: Οι υποδοχείς για τη συλλογή αιχμηρών αποβλήτων τα οποία προορίζονται προς 
αποστείρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: • μιας χρήσεως, • άκαμπτοι, • αδιάτρητοι, • αδιαφανείς, • υψηλής 
πυκνότητας, • αδιαπέραστοι από την υγρασία, • μη παραμορφωμένοι για ασφαλή μεταφορά,• να είναι κατάλληλοι κατά UN, 
• να έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικινδύνου και την αντίστοιχη σήμανση, ανάλογα με την κλάση UN 
στην οποία αυτά κατατάσσονται, • κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C), • να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, • να 
έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής • να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, και οριστικού κλεισίματος του περιέκτη, ώστε 
μετά την πλήρωση τους να είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών. • Οι υποδοχείς απόρριψης και 
περισυλλογής αιχμηρών αντικειμένων να φέρουν ειδικά σχεδιασμένο καπάκι με ειδικές εγκοπές που να επιτρέπει την ασφαλή 
απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων βελονών από τη σύριγγα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

30
33141622-6 
(Εξοπλισμοί   

πρόληψης του 
AIDS) 30026329

ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΑΙΧΜΗΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 5 ΕΩΣ 
5,4LT (ΚOKKIΝΟΥ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ) ΤΕΜ 250 0,4568 € 114,19 €
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 30
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 114,19 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 141,59 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 30: Οι υποδοχείς για τη συλλογή αιχμηρών αποβλήτων τα οποία προορίζονται προς 
αποστείρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: • μιας χρήσεως, • άκαμπτοι, • αδιάτρητοι, • αδιαφανείς, • υψηλής 
πυκνότητας, • αδιαπέραστοι από την υγρασία, • μη παραμορφωμένοι για ασφαλή μεταφορά,• να είναι κατάλληλοι κατά UN, 
• να έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικινδύνου και την αντίστοιχη σήμανση, ανάλογα με την κλάση UN 
στην οποία αυτά κατατάσσονται, • κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C), • να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, • να 
έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής • να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, και οριστικού κλεισίματος του περιέκτη, ώστε 
μετά την πλήρωση τους να είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών. • Οι υποδοχείς απόρριψης και 
περισυλλογής αιχμηρών αντικειμένων να φέρουν ειδικά σχεδιασμένο καπάκι με ειδικές εγκοπές που να επιτρέπει την ασφαλή 
απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων βελονών από τη σύριγγα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤ

Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

31
33141622-6 
(Εξοπλισμοί   

πρόληψης του 
AIDS) 30015687

ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΑΙΧΜΗΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2,7 EΩΣ 3 
LT (ΚΙΤΡΙΝΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ) ΤΕΜ 400 0,3637 € 145,49 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 31
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 145,49 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 180,41 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 31: Οι υποδοχείς για τη συλλογή αιχμηρών αποβλήτων τα οποία προορίζονται προς 
αποστείρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: • μιας χρήσεως, • άκαμπτοι, • αδιάτρητοι, • αδιαφανείς, • υψηλής 
πυκνότητας, • αδιαπέραστοι από την υγρασία, • μη παραμορφωμένοι για ασφαλή μεταφορά,• να είναι κατάλληλοι κατά UN, 
• να έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικινδύνου και την αντίστοιχη σήμανση, ανάλογα με την κλάση UN 
στην οποία αυτά κατατάσσονται, • κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C), • να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, • να 
έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής • να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, και οριστικού κλεισίματος του περιέκτη, ώστε 
μετά την πλήρωση τους να είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών. • Οι υποδοχείς απόρριψης και 
περισυλλογής αιχμηρών αντικειμένων να φέρουν ειδικά σχεδιασμένο καπάκι με ειδικές εγκοπές που να επιτρέπει την ασφαλή 
απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων βελονών από τη σύριγγα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

32 33141622-6 
(Εξοπλισμοί   

πρόληψης του 
AIDS) 30026330

ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΑΙΧΜΗΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2,7 
EΩΣ 3 LT 

(ΚOKKΙΝΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ) ΤΕΜ 300 0,4085 € 122,54 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 32
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 122,54 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 151,94 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 32: Οι υποδοχείς για τη συλλογή αιχμηρών αποβλήτων τα οποία προορίζονται προς 
αποστείρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: • μιας χρήσεως, • άκαμπτοι, • αδιάτρητοι, • αδιαφανείς, • υψηλής 
πυκνότητας, • αδιαπέραστοι από την υγρασία, • μη παραμορφωμένοι για ασφαλή μεταφορά,• να είναι κατάλληλοι κατά UN, 
• να έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικινδύνου και την αντίστοιχη σήμανση, ανάλογα με την κλάση UN 
στην οποία αυτά κατατάσσονται, • κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C), • να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, • να 
έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής • να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, και οριστικού κλεισίματος του περιέκτη, ώστε 
μετά την πλήρωση τους να είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών. • Οι υποδοχείς απόρριψης και 
περισυλλογής αιχμηρών αντικειμένων να φέρουν ειδικά σχεδιασμένο καπάκι με ειδικές εγκοπές που να επιτρέπει την ασφαλή 
απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων βελονών από τη σύριγγα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62f0e84070128e28a805d32c στις 09/08/22 13:54

33
33198000-4 

(Νοσοκομειακά 
είδη από χαρτί) 30015696 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Μ/Χ ΤΕΜ 4.500 0,0746 € 335,48 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 33
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 335,48 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 415,99 €

 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 33: Νεφροειδή μιας χρήσεως, χάρτινα από ανακυκλωμένο πεπιεσμένο χαρτί MP, με 
σταθερή βάση κατάλληλα για πολτοποίηση, ανθεκτικά, αδιάβροχα και χωρητικότητας τουλάχιστον 250 – 300cc.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

34
33198000-4 

(Νοσοκομειακά 
είδη από χαρτί) 30015698

ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ 
Μ/Χ ΤΕΜ 7.000 0,3675 € 2.572,50 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 34
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 2.572,50 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 3.189,90 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 34: Χάρτινα από ανακυκλωμένο πεπιεσμένο χαρτί MP, κατάλληλα για πολτοποίηση, 
ανθεκτικά, αδιάβροχα και χωρητικότητας τουλάχιστον 400-500 cc.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

35
33140000-3          

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015699

ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ 
(ΠΛΑΣΤΙΚΑ) ΤΕΜ 100 1,3440 € 134,40 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 35
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 134,40 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 166,66 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 35: ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Πολλαπλών χρήσεων με ανατομικό σχήμα από πλαστικό 
υλικό υψηλής αντοχής, λευκού χρώματος.

ΤΜΗΜΑ CPV
ΚΩΔ. 

ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ.
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

36

35113490-0 
(Προστατευτικές 

ρόμπες) 30015706
ΠΟΔΙΕΣ ΑΣΠΡΕΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ/Χ ΤΕΜ 9.000 0,2594 € 2.334,15 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 36

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 2.334,15 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 2.894,35 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 36: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV
ΚΩΔ. 

ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

37

35113490-0 
(Προστατευτικές 

ρόμπες) 30015712

ΡΟΜΠΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Μ/Χ 
(ΠΡΑΣΙΝΕΣ) ΤΕΜ 10.000 0,3862 € 3.861,90 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 37 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 3.861,90 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 4.788,76 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 37: Ρόμπα πράσινη non woven μιας χρήσης μη αποστειρωμένη. Ελαφριά, 
αεροδιαπερατή και ανθεκτική. Na διαθέτει ζώνη για την μέση και να καλύπτει ως το τη μέση της κνήμης και μανίκια που να 
έχουν μανσέτα με λάστιχο. Το υλικό δεν θα πρέπει να προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤ

Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
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38
33199000-1          
(Ιατρικός 

ρουχισμός) 30015718
ΣΚΟΥΦΙΕΣ Μ/Χ 

ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 7.500 0,0229 € 171,68 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 38 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 171,68 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 212,88 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 38: ΣΚΟΥΦΟΣ ΑΠΛΟΣ (με λάστιχο) Μ/Χ Σκούφος στρογγυλού σχήματος με λάστιχο 
περιμετρικά. Να είναι υποαλλεργικός, κατασκευασμένος από μη υφασμένο υλικό non woven fabric, ενιαίας διάτρησης, ώστε 
να εξασφαλίζει την απαραίτητη αεροδιαπερατότητα και να εμποδίζει τη δίοδο τριχών, απαλές ελαφριές, μεγάλης 
ανθεκτικότητας. Με σωστή και ανατομική εφαρμογή καλύπτοντας το τριχωτό της κεφαλής. Να διατίθενται σε πρακτική 
συσκευασία κουτιού των 100 τεμαχίων. 

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

39
33198000-4 

(Νοσοκομειακά 
είδη από χαρτί) 30015719 ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ Μ/Χ ΤΕΜ 5.000 0,3654 € 1.827,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 39
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
1.827,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 2.265,48 €

 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 39: ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ Μ/Χ Χάρτινα από ανακυκλωμένο πεπιεσμένο χαρτί MP, κατάλληλα για 
πολτοποίηση, ανθεκτικά, αδιάβροχα και χωρητικότητας τουλάχιστον 400-500 cc.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

40 33140000-3          
(Ιατρικά αναλώσιμα) 30015693

ΜΑΣΚΕΣ Μ/Χ ΜΕ 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 125.000 0,0305 € 3.806,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 40
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 3.806,25 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 4.034,63 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 40: Χειρουργική μάσκα, με λάστιχο, τριών στρωμάτων. Να είναι υποαλλεργική, 
κατασκευασμένη από μαλακό υλικό, άνετη, ανθεκτική στην υγρασία με άριστη αεροδιαπερατότητα. Κατά μήκος και στην 
άνω πλευρά της μάσκας να υπάρχει εσωτερικό εύκαμπτο επιρρίνιο έλασμα. Να παρέχει υψηλή βακτηριακή προστασία, 
διαθέτοντας εσωτερικό φίλτρο απόδοσης μεγαλύτερο BFE > 98% στο 1 micro, χαμηλής αντίστασης στην διέλευση του αέρα 
που προσφέρει άνετη αναπνοή. Να είναι IIR, σε σχέση με την ικανότητα αντοχής, στην εκτίναξη υγρών – αδιάβροχη. Να είναι 
κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-14683, κατηγορία ΙΙ. Να φέρουν παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος 
τους και να καλύπτουν πλήρως το κάτω τμήμα του προσώπου. Σε συσκευασία έως 100 τεμαχίων.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

41
33157100-6 

(Μάσκες 
ιατρικών 
αερίων) 30015394

ΜΑΣΚΕΣ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

(ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ) 
ΡΙΝΙΚ ΚΑΘ ΤΕΜ 400 0,2394 € 95,76 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 41
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 95,76 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 

118,74 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 41: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
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42
33157100-6 

(Μάσκες 
ιατρικών 
αερίων) 30015397

ΜΑΣΚΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΕΜ 100 0,4095 € 40,95 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 42 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
40,95 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 50,78 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 42: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

43
33157100-6 

(Μάσκες ιατρικών 
αερίων) 30015395

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
ΓΙΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΤΕΜ 400 0,5754 € 230,16 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 43 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ:  230,16 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 285,40 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 43: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

44
33157100-6 

(Μάσκες ιατρικών 
αερίων) 30015396

ΜΑΣΚΕΣ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΩΛ. & 

VENTOURI ΤΕΜ 100 0,7718 € 77,18 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 44 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 77,18 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 95,70 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 44: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

45
33140000-3          

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30027975

ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ffp3 ΤΕΜ 3.000 1,4564 € 4.369,05 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 45 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 4.369,05 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 4.631,19 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 45: Μάσκα προστασίας της αναπνοής FPP3 χωρίς βαλβίδα. Να είναι αναδιπλούμενη 
προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εισχώρηση μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας. Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό 
προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον χρήστη και να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας(πχ. γυαλιά προστασίας). Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο 
προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο κατασκευαστής. Να κατατίθενται επί 
ποινή απόρριψης της προσφοράς, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 149:2001+A1:2009 και το 
πιστοποιητικό επισήμανσης CE, ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.
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ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

46
33140000-3          

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015694

ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ffp2 ΤΕΜ 30.000 0,5754 € 17.262,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 46 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 17.262,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 18.297,72 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 46: Μάσκα προστασίας της αναπνοής FPP2 χωρίς βαλβίδα. Να είναι αναδιπλούμενη 
προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εισχώρηση μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας. Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό 
προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον χρήστη και να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας(πχ. γυαλιά προστασίας). Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο 
προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο κατασκευαστής. Να κατατίθενται επί 
ποινή απόρριψης της προσφοράς, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 149:2001+A1:2009 και το 
πιστοποιητικό επισήμανσης CE, ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

47
33194100-7 

(Συσκευές και 
όργανα 
έγχυσης) 30024394

ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΕΜ 250 1,9950 € 498,75 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 47 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
498,75 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ:  563,59 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 47: 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).

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

48
24315300-8 

(Υπεροξείδιο 
του υδρογόνου) 30018374 ΟΞΥΖΕΝΕ ΛΙΤΡΟ 80 1,2600 € 100,80 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 48 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 100,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ:  124,99 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 48: Διάλυμα 3% υπεροξειδίου υδρογόνου. Να είναι ήπιο αντισηπτικό για περιποίηση 
τραυμάτων, για εξωτερική δερματική χρήση, σε συσκευασία (1 ) ενός lt.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

49
33141117-3          
(Υδρόφιλο 
βαμβάκι) 30003791

ΒΑΜΒΑΚΙ 
ΥΔΡΟΦΙΛΟ 1 

KG ΚΙΛΟ 200 2,5200 € 504,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 49 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
504,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 569,52 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 49: ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1KG) Να είναι υδρόφιλο, απορροφητικό, 
λευκό, ποιότητας Α' (χωρίς προσμίξεις και ξένες ίνες), μαλακό, άοσμο, 100% φυσικό, με συνεχείς ομοιόμορφες ίνες (μέσου 
μήκους > 10 mm), που φέρουν αντίσταση στην τάση, χωρίς κόμβους και με χαρακτηριστικά απόλυτα σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της Ελληνικής φαρμακοποιίας, κατάλληλο για κλινική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή χρήση. Να 
προσφέρεται σε νοσοκομειακή συσκευασία 1 Kg.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
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50
33141113-4               

(Ταινία επιδέσμου) 30015358

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 
2,5cmx9,14m ΤΕΜ 800 0,1460 € 116,76 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 50
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 116,76 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 131,94 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 50: ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 2,5CM Επιδεσμική ταινία από χαρτί 
αυτοκόλλητη, υποαλλεργική. Να είναι κατασκευασμένη από μη υφασμένες ίνες ρεγιόν, να είναι μικροπορώδης επιτρέποντας 
την αναπνοή του δέρματος, να έχει υποαλλεργική συγκολλητική ουσία στην μια όψη , να μην ερεθίζει το δέρμα, να τεμαχίζεται 
εύκολα με το χέρι, συσκευασμένη σε κυλινδρικό πλαστικό υποδοχέα, σε λευκό χρώμα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

51
33141113-4               

(Ταινία επιδέσμου) 30015359

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΌ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ 

2,5cmx9,14m ΤΕΜ 1.200 0,3161 € 379,26 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 51 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 379,26 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 428,56 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 51: ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ 2,5CM Επιδεσμική 
ταινία αυτοκόλλητη από συνθετικό μετάξι υψηλής ποιότητας να είναι υποαλλεργική, να μην αφήνει υπολείμματα μετά την 
αφαίρεσή της, να είναι μικροπορώδης επιτρέποντας την αναπνοή του δέρματος , να κόβεται εύκολα με το χέρι, να έχει 
υποαλλεργική συγκολλητική ουσία στην μια όψη , να μην ερεθίζει το δέρμα, να παρέχει ισχυρή και σταθερή συγκόλληση, να 
τεμαχίζεται εύκολα με το χέρι, συσκευασμένη σε πλαστικό κυλινδρικό υποδοχέα, σε λευκό χρώμα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

52 33141113-4               
(Ταινία επιδέσμου) 30015376

ΑΥΤΟΚ.ΧΕΙΡ.ΕΠΙΘ. 
(9x10CM) ΤΕΜ 3.600 0,0350 € 125,87 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 52 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 125,87 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 142,24 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 52: ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 9Χ10CM Επιθέματα αυτοκόλλητα περιμετρικά, 
διαπερατά στον αέρα και στην υγρασία. Στο μέσο τους να διαθέτουν γάζα απορροφητική και σε απόσταση ίση από τα 
άκρα, που να εξασφαλίζουν μεγάλη απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων και ταυτόχρονα αντικολλητική, προκειμένου να μην 
κολλά στην επιφάνεια του τραύματος (πληγή). Η αποστείρωση να είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας, να αναγράφεται η 
ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης για κάθε επίθεμα χωριστά, όπως και ο αριθμός παραγωγής. Το περίβλημα της 
συσκευασίας να είναι από κατάλληλο υλικό που δεν καταστρέφεται εύκολα, έτσι ώστε να διατηρούνται στο ακέραιο οι 
συνθήκες αποστείρωσης. Να είναι κατασκευασμένα με βάση τα ISO-Standartds και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών (CE Mark).

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

53
33141113-4               

(Ταινία 
επιδέσμου) 30015377

ΑΥΤΟΚ.ΧΕΙΡ.ΕΠΙΘ. 
(9x15CM) ΤΕΜ 5.000 0,0484 € 242,03 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 53 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 242,03 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ:273,49 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 53: ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 9Χ15CM Επιθέματα αυτοκόλλητα περιμετρικά, 
διαπερατά στον αέρα και στην υγρασία. Στο μέσο τους να διαθέτουν γάζα απορροφητική και σε απόσταση ίση από τα 
άκρα, που να εξασφαλίζουν μεγάλη απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων και ταυτόχρονα αντικολλητική, προκειμένου να μην 
κολλά στην επιφάνεια του τραύματος (πληγή). Η αποστείρωση να είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας, να αναγράφεται η 
ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης για κάθε επίθεμα χωριστά, όπως και ο αριθμός παραγωγής. Το περίβλημα της 
συσκευασίας να είναι απόκατάλληλο υλικό που δεν καταστρέφεται εύκολα, έτσι ώστε να διατηρούνται στο ακέραιο οι 
συνθήκες αποστείρωσης. Να είναι κατασκευασμένα με βάση τα ISO-Standartds και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών (CE Mark).
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ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

54 33141110-4 
(Επίδεσμοι) 30015381

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 
ΓΑΖΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΕΜ 600 0,1523 € 91,35 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 54 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 91,35 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 103,23 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 54: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

55 33141114-2             
(Ιατρική γάζα) 30023464

ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
(10X10CM) 12 PLY ΤΕΜ 6.000 0,0830 € 497,70 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 55 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 497,70 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 562,40 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 55: ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ – 12 PLY (10X10CM) ±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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

56 33141114-2             
(Ιατρική γάζα) 30025750

ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
(7,50X7,50CM) 12 PLY ΤΕΜ 7.000 0,0557 € 389,55 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 56 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 389,55 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 440,19 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 56: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

57 33141114-2             
(Ιατρική γάζα) 30022878

ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
(10X20CM) 12 PLY ΤΕΜ 6.000 0,2310 € 1.386,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 57
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.386,00 
€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 1.566,18 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 57: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

58 33140000-3          
(Ιατρικά 

αναλώσιμα) 30022846

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 

ΔΙΑΦΑΝH ΤΕΜ 500 1,0500 € 525,00 €
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 58 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
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ΦΠΑ: 525,00 € ΦΠΑ: 593,25 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 58: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

59 33141110-4 
(Επίδεσμοι) 30015382 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΕΜ 800 0,1449 € 115,92 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 59 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 115,92 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 130,99 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 59: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

60

38434550-6 
(Μετρητές 
κυττάρων 
αίματος) 30015402

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 30.000 0,0570 € 1.710,45 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 1.710,45 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 1.813,08 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 60: ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ • Αρχή μεθόδου: ηλεκτροχημική. • Όγκος 
απαιτούμενου δείγματος αίματος: ≤ 5 ml • Απαιτούμενος χρόνος ένδειξης μέτρησης ≤ 30 sec • Εύρος μετρήσεων : το 
ελάχιστο 20-500 mg/dl. • Ακρίβεια : ο συντελεστής συσχέτισης ( r ) να δίνει υψηλό βαθμό συσχέτισης των τιμών του μετρητή 
με εργαστηριακές τιμές αναφοράς , σε επίπεδο πιθανότητας ≥ 95 %. • Επαναληψιμότητα: Ο συντελεστής μεταβλητότητας 
(cv) σε επαναληπτικές μετρήσεις στις ακραίες κλίμακες των τιμών της γλυκόζης αίματος του δείγματος ≤ 8 % • Αποφυγή 
διασποράς αίματος κατά τη διαδικασία. • Αποτελεσματική διαχείριση ανεπαρκούς δείγματος αίματος.Η μειοδότρια εταιρεία 
οφείλει να προμηθεύσει το Νοσοκομείο με 25-30 συσκευές μέτρησης σακχάρου αίματος συμβατές με τις αντίστοιχες ταινίες 
που θα προμηθεύσει. Οι εν λόγω συσκευές θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΜΕΤΡΗΤΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ: • Ο μετρητής να δείχνει όλα τα μηνύματά του στα ελληνικά.    • Να έχουμε αποτελέσματα 
άμεσα. • Ο μετρητής να χρειάζεται μικρή ποσότητα αίματος. • Τα αποτελέσματα να είναι ευανάγνωστα και από ανθρώπους 
με μειωμένη δυνατότητα όρασης. • Κάθε αποτέλεσμα να εμφανίζει το δυνατό περισσότερα στοιχεία. • Το αίμα να παραμένει 
πάνω στην ταινία και να μην μπαίνει στο σώμα του μετρητή έτσι ώστε να μη χρειάζεται καθόλου καθάρισμα. • Ο μετρητής να 
ενεργοποιείται άμεσα και αυτόματα με την είσοδο της ταινίας στην υποδοχή μέτρησης χωρίς κουμπιά on-off, διακόπτες. • Η 
έναρξη της μέτρησης να γίνεται μόνο όταν η ποσότητα αίματος που έχει τοποθετηθεί στην ταινία είναι επαρκής. • Ο χρόνος 
εμφάνισης του αποτελέσματος να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος και όχι παραπάνω από 10 sec. • Τα αποτελέσματα τους 
να είναι αξιόπιστα δηλαδή να μην παρουσιάζουν απόκλιση.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

61
33141320-9             

(Ιατρικές 
βελόνες) 30021435

ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ-ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΤΕΜ 30.000 0,0263 € 787,50 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 61 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 787,50 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 976,50 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 61: ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ (ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ - για μέτρηση σακχάρου αίματος) 
Βελόνες 28G σακχάρου αίματος, με πλαστικό περίβλημα, ανώδυνου τρυπήματος. Σε συσκευασία 100 τεμαχίων.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

62 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015387 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο 14 ΤΕΜ 100 1,9425 € 194,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 62 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 194,25 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 219,50 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 62: 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 
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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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

63 33141200-2 
(Καθετήρες) 30022879 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο 16 ΤΕΜ 100 1,9425 € 194,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 63
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 194,25 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ:219,50 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 63: 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

64 33141200-2 
(Καθετήρες) 30022880 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο 18 ΤΕΜ 100 1,9425 € 194,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 64 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 194,25 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 219,50 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 64: 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

65 33141200-2 
(Καθετήρες) 30022881 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο 20 ΤΕΜ 100 1,9425 € 194,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 65 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 194,25 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 219,50 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 65: 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

66 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015388 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 16 ΤΕΜ 100 2,2050 € 220,50 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 66 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 220,50 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 249,17 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 66: 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 
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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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

67 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015388 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 18 ΤΕΜ 100 2,2050 € 220,50 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 67
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 220,50 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 249,17 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 67: 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 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

68 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015388 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 20 ΤΕΜ 100 2,2050 € 220,50 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 68 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 220,50 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 249,17 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 72: 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 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

69 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015388 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 22 ΤΕΜ 100 2,2050 € 220,50 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 69 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 220,50 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 249,17 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 69: 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 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

70 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015389

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΕΜ 50 0,4725 € 23,63 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 70 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 23,63 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 26,70 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 70: 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. Μέγεθος 14 CH Μήκος 40-50 εκ. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ 
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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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

71 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015389

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΕΜ 50 0,4725 € 23,63 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 71 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 23,63 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 26,70 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 71: 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. Μέγεθος 16 CH Μήκος 40-50 εκ. 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

72 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015390 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΕΛΑΤΟΝ ΤΕΜ 50 0,9450 € 47,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 72 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 47,25 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 53,39 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 72: 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. • Μέγεθος: 14 CH - Μήκος 40 cm έως 
50cm. • 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

73 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015390 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΕΛΑΤΟΝ ΤΕΜ 50 0,9450 € 47,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 73 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 47,25 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 53,39 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 73: 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. • Μέγεθος: 16 CH - Μήκος 40 cm έως 
50cm. • 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

74 33141200-2 
(Καθετήρες) 30025722

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 
16 ΤΕΜ 100 0,9660 € 96,60 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 74 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 96,60 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 109,16 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 74: 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 Τ Ε Χ Ν 
Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑ Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

75 33141200-2 
(Καθετήρες) 30025721

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 
14 ΤΕΜ 100 0,9660 € 96,60 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 96,60 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 109,16 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 75: 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 Τ Ε Χ Ν 
Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑ Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

76 33141200-2 
(Καθετήρες) 30024643

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 
18 ΤΕΜ 120 0,9660 € 115,92 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 76 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 115,92 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 
130,99 €
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 76: 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 Τ Ε Χ Ν 
Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑ Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

77 33141200-2 
(Καθετήρες) 30024644

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 
20 ΤΕΜ 120 0,9660 € 115,92 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 77 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 115,92 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 130,99 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 77: 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 Τ Ε Χ Ν 
Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑ Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

78 33141200-2 
(Καθετήρες) 30025723

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 
22 ΤΕΜ 100 0,9660 € 96,60 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 78 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 96,60 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 109,16 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 78: 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 Τ Ε Χ Ν 
Ι Κ ΕΣ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑ Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

79 33141200-2 
(Καθετήρες) 30025724

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY 
LATEX No 14 ΤΕΜ 100 0,3465 € 34,65 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 79 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 34,65 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 39,15 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 79: Καθετήρες Folley 2way από latex, με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή 15-20 
ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες).Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συρρικνώνεται κατά 
τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλευρικές οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον 
καθετηριασμό. Ουδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-12ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και να φέρουν 
ασφαλή και ελαστική βαλβίδα υδροθαλάμου ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόμενο και να αφαιρείται αυτό ευχερώς. 
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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

80 33141200-2 
(Καθετήρες) 30025725

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY 
LATEX No 16 ΤΕΜ 100 0,3465 € 34,65 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 80 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 34,65 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 39,15 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 80: Καθετήρες Folley 2way από latex, με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή 15-20 
ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες).Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συρρικνώνεται κατά 
τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλευρικές οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον 
καθετηριασμό. Ουδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-12ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και να φέρουν 
ασφαλή και ελαστική βαλβίδα υδροθαλάμου ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόμενο και να αφαιρείται αυτό ευχερώς. 
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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

81 33141200-2 
(Καθετήρες) 30025726

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY 
LATEX No 18 ΤΕΜ 100 0,3465 € 34,65 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 81 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 34,65

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 39,15 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 81: Καθετήρες Folley 2way από latex, με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή 15-20 
ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες).Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συρρικνώνεται κατά 
τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλευρικές οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον 
καθετηριασμό. Ουδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-12ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και να φέρουν 
ασφαλή και ελαστική βαλβίδα υδροθαλάμου ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόμενο και να αφαιρείται αυτό ευχερώς. 
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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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

82 33141200-2 
(Καθετήρες) 30025728

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY 
LATEX No 20 ΤΕΜ 100 0,3465 € 34,65 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 82 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 34,65 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 39,15 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 82: Καθετήρες Folley 2way από latex, με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή 15-20 
ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες).Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συρρικνώνεται κατά 
τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλευρικές οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον 
καθετηριασμό. Ουδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-12ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και να φέρουν 
ασφαλή και ελαστική βαλβίδα υδροθαλάμου ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόμενο και να αφαιρείται αυτό ευχερώς. 
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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

83 33141200-2 
(Καθετήρες) 30025729

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY 
LATEX No 22 ΤΕΜ 100 0,3465 € 34,65 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 83 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 34,65 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 39,15 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 83: Καθετήρες Folley 2way από latex, με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή 15-20 
ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες).Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συρρικνώνεται κατά 
τη χρήση τους. Να έχουντουλάχιστον 2 πλευρικές οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον 
καθετηριασμό. Ουδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-12ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και να φέρουν 
ασφαλή και ελαστική βαλβίδα υδροθαλάμου ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόμενο και να αφαιρείται αυτό ευχερώς. 
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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

84 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015385

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

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 84 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 55,65 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 62,88 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 84: Καθετήρες Folley 3way από 100% σιλικόνη.                                                                                                                                                                        
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ Τ Ε Χ Ν ΙΚΕΣ 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

85 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015385

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

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 85 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 55,65 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 62,88 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 85: 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

86 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015385

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

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 86 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 55,65 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 62,88 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 86: 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

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

87 33141200-2 
(Καθετήρες) 30022848 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 18G ΤΕΜ 200 0,2510 € 50,19 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 87 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 50,19 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 56,71 €
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 87: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

88 33141200-2 
(Καθετήρες) 30022847 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 20G ΤΕΜ 800 0,2510 € 200,76 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 88 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 200,76 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 226,86 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 88:  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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

89 33141200-2 
(Καθετήρες) 30015403 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 22G ΤΕΜ 1.000 0,2510 € 250,95 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 89 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 250,95 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 283,57 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 89: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

90
33140000-3          

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015340

3-WAY ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΜΕ 
ΠΩΜΑ ΤΕΜ 700 0,0828 € 57,99 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 90 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 57,99 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 65,53 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 90: 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 
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να είναι διαφανή, με μαλακό άξονα για εύκολη περιστροφή, με πώματα στα άκρα, διαφανή, υποαλλεργικά με καλή 
εφαρμογή.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

91

33194100-7 
(Συσκευές και 

όργανα 
έγχυσης) 30015400

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ 
ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΕΜ 1.200 0,1006 € 120,71 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 91 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 120,71 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 149,68 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 91: ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

92

33194100-7 
(Συσκευές και 

όργανα 
έγχυσης) 30015401

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ 
ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΤΕΜ 700 0,3770 € 263,87 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 92 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 263,87 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 327,19 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 92: ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Β. ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

93 33141310-6 
(Σύριγγες) 30015731

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ Μ/Χ 
(27G) ΤΕΜ 9.000 0,0211 € 189,95 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 93 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 189,95 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 235,53 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 93: ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

94 33141310-6 
(Σύριγγες) 30015727 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ML (21G) ΤΕΜ 2.500 0,0399 € 99,75 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 94 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 99,75 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 123,69 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 94: ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

95 33141310-6 
(Σύριγγες) 30015729 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ml Μ/Χ (21G) ΤΕΜ 20.000 0,0230 € 459,90 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 95 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 459,90 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 570,28 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 95: ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

96 33141310-6 
(Σύριγγες) 30015726 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ml Μ/Χ (21G) ΤΕΜ 11.000 0,0348 € 382,31 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 96 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 382,31 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 474,06 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 96:  ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

97 33141310-6 
(Σύριγγες) 30015728 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ml Μ/Χ (21G) ΤΕΜ 2.000 0,0495 € 98,91 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 97 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 98,91 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 122,65 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 97: ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
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98 33141310-6 
(Σύριγγες) 30015730

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60ml Μ/Χ (ΣΥΡΙΓΓΕΣ 
ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΕΥΡΥ ΣΤΟΜΙΟ ) ΤΕΜ 2.500 0,2289 € 572,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 98 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 572,25 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 646,64 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 98: ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

99
18424300-0               
(Γάντια μιας 

χρήσης) 30020545 ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ Μ/Χ ΤΕΜ 150.000 0,0028 € 425,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 99 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 425,25 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 450,77 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 99: ΓΑΝΤΙΑ ΝΑΙΛΟΝ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Μ/Χ Να δηλώνεται το υλικό 
κατασκευής. Κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο, διαφανή. 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

100
18424300-0               
(Γάντια μιας 

χρήσης) 30020546
ΓΑΝΤΙΑ Μ/Χ ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ 

LATEX Νο S ΤΕΜ 280.000 0,0622 € 17.404,80 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 100 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 17.404,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 18.449,09 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 100: ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΛΑΦΡΩΣ 
ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ Μ/Χ - Καλή ανεκτικότητα του δέρματος. -Να είναι ασφαλή και ιδιαίτερα ελαστικά. -Να έχουν εύκολη 
εισαγωγή και εξαγωγή. - Να έχουν άριστη εφαρμογή. A. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του 
τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει 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). B. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-2:2009 και ΕΝ 455-3:2006. Γ. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από latex φυσικού ελαστικού. Δ. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και 
ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: i. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη 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. Το 
υλικό κατασκευής του γαντιού iii. Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα iv. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η 
ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) v. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα vi. η 
ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση vii. Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης viii. κάθε προειδοποίηση ή/και 
ληπτέα προφύλαξη Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων. Ε. Οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των γαντιών καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής του. ΣΤ. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των γαντιών δεν θα πρέπει 
να απέχει περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους. Ζ. Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των 
επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή 
των προσφερομένων 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 γαντιών 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. Η. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη συμμόρφωσή 
τους με τα ανωτέρω πρότυπα. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ SMALL: Ελάχιστο μήκος σε χιλιοστά: 240 – 270 - Πλάτος σε χιλιοστά:  80 ±10    

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

101
18424300-0               
(Γάντια μιας 

χρήσης) 30022874
ΓΑΝΤΙΑ Μ/Χ ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ 

LATEX Νο Μ ΤΕΜ 280.000 0,0622 € 17.404,80 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 101 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 17.404,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 18.449,09 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 101: ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΛΑΦΡΩΣ 
ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ Μ/Χ - Καλή ανεκτικότητα του δέρματος. -Να είναι ασφαλή και ιδιαίτερα ελαστικά. -Να έχουν εύκολη 
εισαγωγή και εξαγωγή. - Να έχουν άριστη εφαρμογή. A. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του 
τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει 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 
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«περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). B. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-2:2009 και ΕΝ 455-3:2006. Γ. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από latex φυσικού ελαστικού. Δ. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και 
ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: i. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη 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. Το 
υλικό κατασκευής του γαντιού iii. Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα iv. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η 
ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) v. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα vi. η 
ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση vii. Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης viii. κάθε προειδοποίηση ή/και 
ληπτέα προφύλαξη Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων. Ε. Οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των γαντιών καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής του. ΣΤ. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των γαντιών δεν θα πρέπει 
να απέχει περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους. Ζ. Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των 
επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή 
των προσφερομένων 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 γαντιών 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. Η. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη συμμόρφωσή 
τους με τα ανωτέρω πρότυπα. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ MEDIUM: Ελάχιστο μήκος σε χιλιοστά: 240 – 270 Πλάτος σε χιλιοστά:  95±10 

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

102
18424300-0               
(Γάντια μιας 

χρήσης) 30022875
ΓΑΝΤΙΑ Μ/Χ ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ 

LATEX Νο L ΤΕΜ 200.000 0,0622 € 12.432,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 102 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 12.432,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 13.177,92 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 102: ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΛΑΦΡΩΣ 
ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ Μ/Χ - Καλή ανεκτικότητα του δέρματος. -Να είναι ασφαλή και ιδιαίτερα ελαστικά. -Να έχουν εύκολη 
εισαγωγή και εξαγωγή. - Να έχουν άριστη εφαρμογή. A. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του 
τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει 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). B. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-2:2009 και ΕΝ 455-3:2006. Γ. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από latex φυσικού ελαστικού. Δ. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και 
ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: i. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη 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. Το 
υλικό κατασκευής του γαντιού iii. Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα iv. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η 
ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) v. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα vi. η 
ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση vii. Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης viii. κάθε προειδοποίηση ή/και 
ληπτέα προφύλαξη Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων. Ε. Οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των γαντιών καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής του. ΣΤ. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των γαντιών δεν θα πρέπει 
να απέχει περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους. Ζ. Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των 
επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή 
των προσφερομένων 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 γαντιών 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. Η. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη συμμόρφωσή 
τους με τα ανωτέρω πρότυπα. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ LARGE: Ελάχιστο μήκος σε χιλιοστά: 240 – 270 Πλάτος σε χιλιοστά: 110±10

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

103
18424300-0               
(Γάντια μιας 

χρήσης) 30015380
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ. 

(ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Μ/Χ Νο 6,5) ΤΕΜ 500 0,2289 € 114,45 €
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 103 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 114,45 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 121,32 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 103: • 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

104
18424300-0               
(Γάντια μιας 

χρήσης) 30022861
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ. 

(ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Μ/Χ Νο 7) ΤΕΜ 500 0,2289 € 114,45 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 104 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 114,45 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 121,32 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 104: • 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

105
18424300-0               
(Γάντια μιας 

χρήσης) 30022862
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ. 

(ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Μ/Χ Νο 8) ΤΕΜ 500 0,2289 € 114,45 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 105 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 114,45 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 121,32 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 105: • 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

106
33141320-9           

(Ιατρικές 
βελόνες) 30022851 ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 18 ΤΕΜ 1.000 0,0204 € 20,37 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 106 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 20,37 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 25,26 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 106: 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»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
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107
33141320-9           

(Ιατρικές 
βελόνες) 30022852 ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 19 ΤΕΜ 5.000 0,0204 € 101,85 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 107 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 101,85 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 126,29 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 107: 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»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

108
33141320-9           

(Ιατρικές 
βελόνες)

3002285
3 ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 21 ΤΕΜ 5.000 0,0204 € 101,85 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 108 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 101,85 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 126,29 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 108: 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»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

109
33141320-9           

(Ιατρικές 
βελόνες) 30022854 ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 23 ΤΕΜ 1.000 0,0204 € 20,37 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 109 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 20,37 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 25,26 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 109: 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»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

110
33141320-9           

(Ιατρικές 
βελόνες) 30022855 ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 27 ΤΕΜ 1.000 0,0204 € 20,37 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 110 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 20,37 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 25,26 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 110: 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»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

111
33141900-9       
(Νυστέρια 

αιμοληψίας) 30015398 ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο 12 Μ/Χ ΤΕΜ 70 0,2100 € 16,80 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 111 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 16,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 20,83 € 

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 111: Να είναι αποστειρωμένα από ιατρικό ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικά και καλής 
ποιότητας, με πλαστική λαβή μιας χρήσης. Συσκευασμένα σε αδιάβροχη αεροστεγή συσκευασία.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

112
33141900-9       
(Νυστέρια 

αιμοληψίας) 30015398 ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο 15 Μ/Χ ΤΕΜ 70 0,2100 € 16,80 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 112 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 16,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 20,83 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 112: Να είναι αποστειρωμένα από ιατρικό ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικά και καλής 
ποιότητας, με πλαστική λαβή μιας χρήσης. Συσκευασμένα σε αδιάβροχη αεροστεγή συσκευασία.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

113 33141900-9       
(Νυστέρια 30015398 ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο 22 Μ/Χ ΤΕΜ 70 0,2100 € 16,80 €
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αιμοληψίας)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 113 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 16,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 20,83 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 113: Να είναι αποστειρωμένα από ιατρικό ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικά και καλής 
ποιότητας, με πλαστική λαβή μιας χρήσης. Συσκευασμένα σε αδιάβροχη αεροστεγή συσκευασία.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

114
33196000-0                       

(Ιατρικά 
βοηθήματα) 30015957

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΜ 10 46,2000 € 462,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 114 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 462,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 572,88 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 114: 1) Θα διαθέτει αντλία αέρος που θα παράγει 5 lit/min. 2) H αντλία θα φέρει ειδικά 
άγκιστρα για τη συγκράτηση στο κρεβάτι. 3) Θα είναι αθόρυβης λειτουργίας. 4) Θα τροφοδοτείται με τάση δικτύου 230V/50 
Hz. 5) Το στρώμα θα έχει διαστάσεις [90 (Π) x 190 (Μ) x 11 (Υ)] cm + 5%. 6) Θα διαθέτει προεκτάσεις (αυτιά) για τη 
σταθεροποίηση του στρώματος στο κρεβάτι. 7) Θα καλύπτει ανάγκες υπέρβαρων ασθενών έως 140Kg. 8) Θα παρέχεται 
εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. 9) Θα συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην Αγγλική ή Ελληνική 
γλώσσα. 10) Θα φέρει σήμανση CE-Mark σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

115
33141320-9           

(Ιατρικές 
βελόνες) 30017534

ΒΕΛΟΝΕΣ Μ/Χ ΜΑΚΡΙΕΣ 
4X35 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΕΜ 2.500 0,0683 € 170,63 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 115 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 170,63 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 211,58 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 115: 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 Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μιας χρήσης» (ΦΕΚ 681Β ́/1991) ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

116
33140000-3                               

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015375

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΤΕΜ 100 0,1512 € 15,12 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 116 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 15,12 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 17,09 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 116: 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. - ∆ιάφορα µεγέθη (Νο: 7-7,5-8), διαφόρου χρώµατος - 
Αποστειρωµένοι, µιας χρήσης - Επισήµανση CE.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

117
33140000-3            

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015714

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΤΕΜ 3.000 0,6090 € 1.827,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 117 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 1.827,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 2.265,48 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 117: 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».

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

118
44423000-1  
(Διάφορα 

είδη) 30022343

ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΛΛ ΜΟΛ 
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ  

ΚΟΚΚINH ΤΕΜ 700 0,9135 € 639,45 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 118 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 639,45 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 792,92 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 118: 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 
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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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

119
44423000-1 
(Διάφορα 

είδη) 30025291

ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΛΛ ΜΟΛ 
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ 

ΚΙΤΡΙΝΗ ΤΕΜ 2.500 0,9135 € 2.283,75 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 119 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 2.283,75 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 2.831,85 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 119: ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΤΥΠΟΥ HOSPITAL BOXES-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 40 LT, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 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 κίτρινου 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

120
44423000-1 
(Διάφορα 

είδη) 30025292
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 

75x100 ΓΙΑ ΜΟΛ ΚΟΥΤΙΑ ΤΕΜ 900 0,0809 € 72,77 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 120 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 72,77 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 90,23 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 120: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

121
44423000-1 
(Διάφορα 

είδη) 30025293
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 75x100 

ΓΙΑ ΜΟΛ ΚΟΥΤΙΑ ΤΕΜ 3.000 0,0809 € 242,55 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 121 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 242,55 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 300,76 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 121: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΚΙΤΡΙΝΟΥ 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. • Κίτρινου χρώματος. • ανθεκτικές κατά την μεταφορά. 
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• 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

122
18424300-0 
(Γάντια μιας 

χρήσης) 30028798
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΠΟΥΔΡΑ SMALL ΤΕΜ 15.000 0,0664 € 995,40 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 122 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 995,40 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 1.055,12 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 122: 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).

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

123
18424300-0 
(Γάντια μιας 

χρήσης) 30028799
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΠΟΥΔΡΑ MEDIUM ΤΕΜ 15.000 0,0664 € 995,40 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 123 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 995,40 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 1.055,12 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 123: 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).

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

124
18424300-0 
(Γάντια μιας 

χρήσης) 30028800
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΠΟΥΔΡΑ LARGE ΤΕΜ 5.000 0,0664 € 331,80 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 124 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 331,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 351,71 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 124: 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).

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
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125
33140000-3 

(Ιατρικά 
Αναλώσιμα) 30026512 ΑΣΠΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΕΜ 400 0,8703 € 348,14 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 125 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 348,14 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 369,03 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 125: Ασπίδα προστασίας προσώπου ιατρική • Να παρέχει την μέγιστη προστασία 
προσώπου για νοσοκομεία, οδοντιατρεία, ιατρικά  εργαστήρια και για διασώστες εκτάκτων αναγκών. • Να είναι 
κατασκευασμένη από αντιθαμπωτικό υλικό. • Να μην επηρεάζει τη όραση του χρήστη. • Να είναι ελαφριά, άνετη, με μαλακό 
λάστιχο ή ιμάντα που να περνά γύρο από το κεφάλι (μέτωπο). • Χωρίς λατέξ. • Η διάφανη ασπίδα στην περιοχή του 
μετώπου να περιλαμβάνει προστατευτικό σφουγγάρι. Κάθε συσκευασία ασπίδας προστασίας προσώπου να αποτελείται 
από τρία (3) τεμάχια: 1. Φύλλο προστασίας. 2. Βάση στήριξης. 3. Ιμάντα ή Λάστιχο προσαρμογής στο κεφάλι.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

126
33140000-3 

(Ιατρικά 
Αναλώσιμα) 30026369

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
(ΟΛΟΣΩΜΗ)  TYVEK ΤΕΜ 2.000 5,2280 € 10.455,90 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 126 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 10.455,90 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 12.965,32 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 126: Ολόσωμες προστατευτικές ενδυμασίες με ενσωματωμένο κάλυμμα κεφαλής 
(στολές TYVEK ) • Ολόσωμη Προστατευτική ενδυμασία με ενσωματωμένο κάλυμμα κεφαλής. • Να μην προκαλεί ερεθισμό 
του δέρματος ούτε να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία. • Να είναι υγραπωθητική, αδιάβροχη και αδιαφανής. • Να 
παραμένει αδιάβροχη και υγραπωθητική όσο διαρκεί η χρήση της. • Να είναι όσο το δυνατόν ελαφριά και εύκαμπτη, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση του ατόμου που τη φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να παρέχει 
αποτελεσματική προστασία. • Να έχει μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμά τους να φέρουν μανσέτα από λάστιχο. • Να 
υπάρχει λάστιχο συγκράτησης και στα κάτω άκρα. • Χωρίς εμφανείς ραφές. Οι ενώσεις να είναι με θερμό-συγκόλληση και 
καλυμμένες. Το φερμουάρ να καλύπτεται με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη ταινία, όπως και στην περιοχή του λαιμού. • Να 
δίνεται η δυνατότητα μεγάλης διάρκειας έκθεσης του χρήστη στον βιολογικό ή χημικό παράγοντα. • Να προσφέρεται σε 
μεγέθη M, L, XL. Απαιτήσεις – συμμορφώσεις  Ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατηγορίας III. • Να πληροί τα πρότυπα 
που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ και περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 14126/2004 ( Performance requirements and test 
methods for protective clothing against infective agents). • Τύπου 4-Β Να πληροί το πρότυπο EN 14605:2005 +A1 2009 
(protective clothing against liquid chemicals – performance requirements for clothing with liquid – tight (type 3) or spray – 
tight (type 4) connections, including items providing protective to parts of the body only (types PB [3] and PB [4]). • Να 
πληροί το πρότυπο EN 14325:2001 (protective clothing against chemicals. Test methods and performance classification of 
chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages). • Να έχει CE marking από κοινοποιημένο 
οργανισμό (κατηγορίας ΙΙΙ σύμφωνα με EU 2016/425). • Χρόνος ιδίας ζωής προϊόντος >5 έτη. • Μέσα στη συσκευασία να 
υπάρχει πλήρες ενημερωτικό φυλλάδιο προϊόντος. • Ταυτόχρονα να είναι εμφανείς στη συσκευασία, όλες οι άλλες 
απαιτούμενες σημάνσεις σύμφωνα με τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων για προστασία από χημικούς και 
βιολογικούς παράγοντες (η κατηγοριοποίηση, ο τύπος, το μέγεθος, τα πικτογράμματα, ημερομηνία κατασκευής, ο αριθμός 
παρτίδας κλπ).

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

127 33140000-3 
(Ιατρικά 

Αναλώσιμα) 30026522

ΡΟΜΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΟΛΟΣΩΜΕΣ-ΠΟΔΙΕΣ 

(ΜΠΛΟΥΖΑ 
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) ΤΕΜ 15.000 1,2915 € 19.372,50 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 127 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 19.372,50 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 24.021,90 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 127: Μπλούζες Αδιάβροχες μη αποστειρωμένες μίας χρήσης. Μπλούζα αδιάβροχη, 
μιας χρήσης, με ενισχυμένα μανίκια. Να διαθέτει μανσέτα, κορδόνια και πλήρη κάλυψη πλάτης. Να είναι κατασκευασμένη 
από μη υφασμένο υλικό υγροαπωθητικό, μαλακό, να παρέχει εύλογη φυσιολογική άνεση στον χρήστη και να ταξινομείται 
στην κατηγορία Ι ανάφλεξης. Να είναι μεγέθους L/XL. Να συμμορφώνεται με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
89/686//EEC που αφορά στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΡΡΕ, Class III).

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

128
33140000-3 

(Ιατρικά 
Αναλώσιμα) 30015707 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ Μ/Χ ΤΕΜ 30.000 0,0109 € 327,60 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 128 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 327,60 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 406,22 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 128: Ποδονάρια τύπου μπότας Πλαστικά μιας χρήσης από ανθεκτικό υλικό. Να είναι 
αδιάβροχα, ενώ περιμετρικά να έχουν λάστιχο (στο ύψος του γόνατου) ώστε να εφαρμόζουν σε όλα τα μεγέθη παπουτσιών. 
Κατάλληλα για όλες τις ειδικότητες γιατρών (εργαστήρια, κλινικές, ιατρεία).
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ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

129
33140000-3 

(Ιατρικά 
Αναλώσιμα) 30028573 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΜ 100 4,4940 € 449,40 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 129 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 449,40 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 557,26 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 129: Προστατευτικά Ματιών (Γυαλιά Προστασίας) Οφθαλμών, Διαφανή με Πλευρικά 
Ανοίγματα Αερισμού. Να διασφαλίζουν την προστασία έναντι υγρών & αερίων.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

130
33140000-3 

(Ιατρικά 
Αναλώσιμα) 30027958

ΣΚΟΥΦΙΕΣ Μ/Χ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ 
NON WOVEN ΤΕΜ 10.000 0,0618 € 618,45 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 130 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 618,45 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 766,88 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 130: Καλύμματα κεφαλής (σκούφοι) • Χειρουργικά καλύμματα κεφαλής κατηγορίας I. • 
Σχήματος μπερέ με λάστιχο σχήματος w γύρω από το κεφάλι. • Διαμέτρου περίπου 52 cm. • Μιας χρήσης. • Υγροαπωθητικό 
υλικό (PP, non – woven), Latex – free. • Υλικό που να αφήνει το δέρμα να αναπνέει, υπο – αλλεργικό, άνετο, αντιιδρωτικό.  • 
Ανθεκτικό στο σκίσιμο.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

131
30197641-1 

(Θερμογραφικ
ό χαρτί) 30026115

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

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 131 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 55,13 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 68,36 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 131: ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ MORTARA

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

132
30197641-1 

(Θερμογραφικ
ό χαρτί) 30026398 ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

ΠΑΚΕΤ
Ο 5 4,3575 € 21,79 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 132 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 21,79 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 27,02 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 132: ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ DEFIGARD 4000 ME KATAΓΡΑΦΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

133
30197641-1 

(Θερμογραφικ
ό χαρτί) 30015760 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ/ΦΟΥ (ΔΕΣΜΙΔΕΣ) ΤΕΜ 40 12,2325 € 489,30 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 133 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 489,30 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 606,73 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 133: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ALVAR ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
420mmX300mmX500 - ME ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ - ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΕ ΑΣΠΡΟ ΦΟΝΤΟ

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

134
30197641-1 

(Θερμογραφικ
ό χαρτί) 30026113

ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΚΑΡΔ/ΦΟ 
SCHILLER AT1 90X90X400 ΤΕΜ 50 1,3125 € 65,63 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 134 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 65,63 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 81,38 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 134: XAΡΤΙ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ SCHILLER AT1 90X90X400

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

135
30197641-1 

(Θερμογραφικ
ό χαρτί) 30026114

ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ 
BIOCARE MODEL iE3 ΤΕΜ 50 1,1970 € 59,85 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 135 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 59,85 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 74,21 €
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 135: ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ BIOCARE MODEL iE3

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

136
30197641-1 

(Θερμογραφικ
ό χαρτί) 30026333

ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ESAOTE MOD P80 ΤΕΜ 50 1,3125 € 65,63 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 136 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 65,63 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 81,38 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 136: ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ESAOTE Mod. P80

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

137
30197641-1 

(Θερμογραφικ
ό χαρτί) 30026397

XAΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ SE-
18 ΤΕΜ 20 3,3810 € 67,62 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 137 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 67,62 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 83,85 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 137: ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ SE-18

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

138
33140000-3 

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015668 ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΕΜ 50 0,4725 € 23,63 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 138 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 23,63 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 29,30 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 138: ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΛΑΤΩΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΔΕΝ ΣΤΑΖΕΙ ΤΩΝ 250 
ml

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

139
33140000-3 

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015684 ΚΡΕΜΕΣ Η.Ε.ΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜ 50 5,7750 € 288,75 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 139 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 288,75 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 358,05 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 139: ΚΡΕΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ALVAR Αγώγιμο υδατοδιαλυτό τζελ 
κατάλληλο για την καταγραφή του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος ειδικό τζελ υψηλής αγωγιμότητας για βραχυπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη καταγραφή, μη διαβρωτικό, χωρίς πρόσμειξη αλάτων, δερματολογικά ελεγμένο, για εξωτερική χρήση μόνο, 
βάρος : από 250-300 gr Να διαθέτει σήμανση CE.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

140
33140000-3 

(Ιατρικά 
αναλώσιμα) 30015399

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΕΣ 21G ΤΕΜ 500 0,0410 € 20,48 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 140 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 20,48 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 25,39 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 140: ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ (απλές ενηλίκων) Εισαγωγή στη φλέβα σε σύνδεση με τη συσκευή 
χορήγησης υγρών-διαλυμάτων. Πεταλούδες scalp-vein.Butterfly 21G & 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

141
33141620-2 

(Ιατρικοί 
εξοπλισμοί) 30015893 ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΕΜ 30 8,6100 € 258,30 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 141 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 258,30 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 320,29 €
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 141: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

142 33141114-2 
(Ιατρική γάζα) 30015659

ΓΑΖΕΣ (ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ) ΓΙΑ 
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 10x10 ΤΕΜ 100 6,9825 € 698,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 142 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 698,25 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 789,02 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 142: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

143 33141114-2 
(Ιατρική γάζα) 30015659

ΓΑΖΕΣ (ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ) ΓΙΑ 
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 10x20 ΤΕΜ 100 6,9825 € 698,25 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 143 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 698,25 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 789,02 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 143: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

144 33141111-1 
(Αυτοκόλλητοι    

επίδεσμοι) 30027960

Επιθέματα για έλκη 
υδροκολλοειδή αλγινικά 

μείωσης πίεσης 
διαστάσεων: 23Χ23CM ± 

2CM ΤΕΜ 100 6,0900 € 609,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 144 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 609,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 688,17 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 144: Επιθέματα για έλκη υδροκολλοειδή αλγινικά μείωσης πίεσης. Να έχουν καλή 
εφαρμογή και να μην προκαλούν ερεθισμό του δέρματος. Να επιτυγχάνουν σωστή και ταχεία επούλωση των ελκών. Να 
παρέχουν προστασία του τραύματος από εξωτερικά μικρόβια και υγρά. Να είναι απαλά και εύκαμπτα για τέλεια εφαρμογή. 
Να αφαιρούνται εύκολα χωρίς ερεθισμούς. Να φέρουν απαραίτητα  έγκριση CE, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

145 33141111-1 
(Αυτοκόλλητοι    

επίδεσμοι) 30027962

Επίθεμα αλγινικό σε 
κορδόνι με άργυρο 

διαστάσεων: 3CM Χ 44CM 
±5CM (αφορά το μήκος) ΤΕΜ 100 6,0690 € 606,90 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 145 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 606,90 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 685,80 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 145: Επιθέματα αποστειρωμένα αλγινικά, αντιμικροβιακά με άργυρο και κυτταρίνη 
υψηλού ag που να συνδυάζει μεγάλη απορροφητικότητα, αντιμικροβιακή δράση και υψηλή συνοχή. Να φέρουν απαραίτητα  
έγκριση CE, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

146 33141111-1 
(Αυτοκόλλητοι    

επίδεσμοι) 30026392

Επιθέματα για έλκη με 
άργυρο κολλητικά 

διαστάσεων: 23Χ23 CM (ΓΙΑ 
ΚΟΚΚΥΓΑ) ± 2CM ΤΕΜ 100 8,4000 € 840,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 146 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 840,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 949,20 €
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 146: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

147 33141111-1 
(Αυτοκόλλητοι    

επίδεσμοι) 30026392

Επιθέματα για έλκη με 
άργυρο κολλητικά 

διαστάσεων:19Χ20 CM (ΓΙΑ 
ΠΤΕΡΝΑ) ± 2CM ΤΕΜ 50 13,8285 € 691,43 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 147 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 691,43 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 781,31 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 147: 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.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

148
33141111-1 

(Αυτοκόλλητοι    
επίδεσμοι) 30027965

Επιθέματα για έλκη αφρώδη 
κολλητικά 12Χ12CM ± 1CM ΤΕΜ 100 2,3940 € 239,40 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 148 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 239,40 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 270,52 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 148: Επιθέματα αποστειρωμένα υδροπολυμερή. 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, έτσι ώστε, να εξασφαλίζεται η γρήγορη απορρόφηση του 
εξιδρώματος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του. 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. 
Να φέρουν απαραίτητα  έγκριση CE, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

149
33141111-1 

(Αυτοκόλλητοι    
επίδεσμοι) 30027966

Επιθέματα για έλκη αφρώδη 
κολλητικά 20Χ20CM ± 1CM ΤΕΜ 100 7,8750 € 787,50 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 149 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 787,50 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 889,88 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 149: Επιθέματα αποστειρωμένα υδροπολυμερή. 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, έτσι ώστε, να εξασφαλίζεται η γρήγορη απορρόφηση του 
εξιδρώματος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του. 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. 
Να φέρουν απαραίτητα  έγκριση CE, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

150
33141111-1 

(Αυτοκόλλητοι    
επίδεσμοι) 30026392

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 
15x15 ΤΕΜ 150 9,9435 € 1.491,53 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 150 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 1.491,53 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 1.685,42 €
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 150: Επιθέματα υδροτριχοειδικά κολλητικά αποστειρωμένα, ιδανικά για φροντίδα ελκών 
με οποιοδήποτε βαθμό εξίδρωσης σε όλες τις φάσεις επούλωσής τους, με διαστάσεις 15Χ15 εκ. Να φέρουν απαραίτητα  
έγκριση CE, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

151
33141111-1 

(Αυτοκόλλητοι    
επίδεσμοι) 30026392

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 
10x10 ΤΕΜ 150 6,4365 € 965,48 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 151 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 965,48 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 1.090,99 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 151: Επιθέματα υδροτριχοειδικά κολλητικά αποστειρωμένα, ιδανικά για φροντίδα ελκών 
με οποιοδήποτε βαθμό εξίδρωσης σε όλες τις φάσεις επούλωσής τους, με διαστάσεις 10Χ10 εκ. Να φέρουν απαραίτητα  
έγκριση CE, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

ΤΜΗΜΑ CPV ΚΩΔ. 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

152
30197641-1 

(Θερμογραφικ
ό χαρτί)

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ 
ΑΝΑΛΥΤΗ ΡΟΛΟ 50 7,5600 € 378,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 152 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ: 378,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ: 468,72 €

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 152: Tο κάθε ρολό θα πρέπει να έχει διαστάσεις 5,5cm πλάτος & 10m μήκος.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ

Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Να είναι σε αποστειρωμένη και χωρίς πυρετογόνες και τοξικές ουσίες.

2. Να φέρει ρύγχος και διατρητικό για την είσοδο στο πώμα της φιάλης.

3. Να έχει αεραγωγό για την κατακράτηση των μικροοργανισμών. 

4. Να έχει σταγονομετρικό θάλαμο διαφανή.

5. Να έχει διαφανή και εύκαμπτο σωλήνα 150cm περίπου.

6. Να φέρει ρυθμιστή ροής σταγόνων.

7. Να έχει στο άκρο σύνδεσης ελαστικό μέρος για την χορήγηση φαρμάκων.

8. Το 1ml ορού να αντιστοιχεί σε 60 μικροσταγόνες για την συσκευασία μικροσταγόνων.

9. Το 1ml ορού να αντιστοιχεί σε 20 μεγαλοσταγόνες για την συσκευασία μεγαλοσταγόνων.

Οι προσφερόμενες συσκευές πρέπει να είναι πιστοποιημένες από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος 
και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε 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).
Οι προσφερόμενες συσκευές πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου EN ISO 8536-
4:2007.
Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων. 
Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
i. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη 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. ο κωδικός της 
παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) v. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, 
εκφραζόμενη σε έτος και μήνα vi. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση vii. οι ειδικές συνθήκες 
αποθήκευσης viii. κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό 
μορφή συμβόλων. 
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Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των 
συσκευών καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης 
των συσκευών δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους. 
Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται 
ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων 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.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ 
1. Να είναι διαφανείς και λείες απαλλαγμένες από ξένα σώματα.

2. Όλα τα τμήματα τους να έχουν ικανοποιητική αντοχή σε συνηθισμένες μηχανικές πιέσεις.  

3. Να είναι στείρες και ελεύθερες πυρετογόνων. 

4. Τα προστατευτικά καλύμματα να παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη χρήση και να απομακρύνονται εύκολα. 

5. Το ρύγχος διάτρησης να είναι κατάλληλο για το τρύπημα της φιάλης ως προς την σκληρότητα και κωνικότητα και 

σύμφωνα με ISO 8536/4

6. Να έχει επιφάνεια λεία, άκρο αιχμηρό και οι χρωστικές ουσίες του πλαστικού να μην περιέχουν κάδμιο.

7. Η παροχή του σταγονοθαλάμου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20۫ C) να είναι 20 σταγόνες = 1 + 0,1gr περίπου. 

8. Η απόσταση μεταξύ του άκρου σταγονοσωλήνα και εξόδου να μην είναι μικρότερη από 40cm. 

9. Η απόσταση μεταξύ του σταγονοσωλήνα και του φίλτρου να μην είναι μικρότερη από 20 mm. Το τοίχωμα του 

σταγονοθαλάμου δεν θα πρέπει να πλησιάζει περισσότερο από 5mm το τέλος του σωλήνα. 

10. Κατακρατεί το 80 % τουλάχιστον των σωματιδίων του ελαστικού που πιθανό δημιουργούνται κατά τη διάτρηση της 

φιάλης. 

11.Ο κύριος σωλήνας να είναι εύκαμπτος, διαφανής και άχρωμος. 

12. Το μήκος του ( χωρίς τον σταγονοθάλαμο) να είναι τουλάχιστον 160cm. 

13. Να είναι ισοπαχής (ίδια εσωτερικά διάμετρο σε όλο το μήκος) με διάμετρο 3 + 0,1 mm. 

14. Να αντέχει ελκτική δύναμη 15Ν επί 15sec μετά από την απομάκρυνση βελόνης. 

15. Στο τμήμα σύνδεσης (με εσωτερικό κώνο τύπου LUER LOCK) να μην υπάρχει διαφυγή αέρα. 

16. Η συσκευή να μην παρουσιάζει διαρροή όταν με το ένα άκρο κλειστό διοχετεύει από το άλλο άκρο αέρα με πίεση 200m 

bar.

17. Να είναι κατασκευασμένες από πρώτες ύλες που πληρούν το πρότυπο ISO 8536- 4. 

18. H αποστείρωση να γίνεται οπωσδήποτε μετά την συσκευασία του προϊόντος και να μην αλλοιώνεται αυτή κατά τη 

διαδικασία της αποστείρωσης. 

19. Η συσκευή να φέρει διάφανο αυλό για να διακρίνεται η ροή του υγρού. 

20. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την συσκευασία πρέπει να έχουν πόρους οι οποίοι να επιτρέπουν την δίοδο του 

αερίου αποστείρωσης όχι όμως την είσοδο μικροοργανισμών. 

21. Αυτά πρέπει να είναι ατοξικά και να μην αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο. 

22. Να επιτρέπουν τον οπτικό έλεγχο του περιεχομένου και να σφραγίζονται με ομαλή συγκόλληση. 

23. Στη συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να αναφέρονται – επισημαίνονται και οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα τα 

παρακάτω: 

24. Ονομασία της συσκευής. - Εμπορική ονομασία του εργοστασίου κατασκευής. - Επωνυμία υπεύθυνου κυκλοφορίας. - 
Επεξηγήσεις (γραπτές ή και με εικόνες) για την χρήση και λειτουργία της συσκευής . Ενδείξεις ότι η συσκευή είναι στείρα, 
ελεύθερη πυρετογόνων και μιας χρήσης. - Η μέθοδος αποστείρωσης. - Η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης αυτής. - 
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Ενδείξεις για το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή συμπεριλαμβανομένης και της προειδοποίησης να γίνεται έλεγχος κατά 
πόσο η συσκευή είναι άθικτη. - Ενδείξεις για το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή συμπεριλαμβανομένης και της 
προειδοποίησης να γίνεται έλεγχος κατά πόσο η συσκευή είναι άθικτη. - Ένδειξη ότι η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για 
χορήγηση αίματος ή παραγώγων αυτού. - Χαρακτηρισμός της παρτίδας. - Η επισήμανση ότι 20 σταγόνες απεσταγμένου 
νερού του σωλήνα του σταγονοθαλάμου μεταφέρουν όγκο 1 + 0,1 ml. - Η επισήμανση ότι η συσκευή θα πρέπει να 
καταστρέφεται μετά τη χρήση. - Η συσκευασία και οι επισημάνσεις σε αυτήν θα πρέπει γενικά να είναι σύμφωνες με το 
πρότυπο ISO 8536-4. - Οι συσκευές πρέπει να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α. 
2480/94 ( ΦΕΚ 679/Β/13-9-94. ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). - Για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχει συνημμένο 
έγκυρο πιστοποιητικό κοινοποιημένου οργανισμού από το οποίο να προκύπτει ότι το προσφερόμενο είδος φέρει σήμανση 
CE . - Οι προμηθευτές, διακινητές, θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Π Ε3/8332/99 όπως αυτή τροποποιήθηκε: << περί 
συστήματος διασφάλισης ποιότητας των εταιρειών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων>>.
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Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ

1. Να φέρουν διατρητικό ρύγχος από σκληρό πλαστικό ABS, για ευκολότερη διάτρηση των πωμάτων των περιεκτών.

2. Να φέρουν ενσωματωμένο διαφανή μαλακό σταγονοθάλαμο από PVC MEDICAL. GRADE για το οπτικό υλικό ροής του 
διαλύματος 

3. διαμέτρου 3 Χ 4,1 mm, μήκους 160 – 200cm. 

4. Στις συσκευές έγχυσης μεγαλοσταγόνων οι 20 σταγόνες απεσταγμένου νερού = 1 gr. Στις συσκευές έγχυσης 
μικροσταγόνων οι 60 σταγόνες απεσταγμένου νερού = 1 gr. 

5. Να συσκευάζονται ατομικά σε περιέκτες που αποτελούνται από ειδικό μικροβιοκρατητές χαρτί MEDICAL GRADE στην μία 
πλευρά και διαφανές φύλλο πολυαιθυλενίου / πολυαμιδίου (PE/PA) στην άλλη πλευρά, θερμοσυγκολλημένα μεταξύ τους 
(PEEL BACK). 

6. Οι συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης διαλυμάτων (ορών) να φέρουν ενσωματωμένο αεραγωγό, που διευκολύνει την 
ομαλότερη ροή του υγρού, με ειδικό υδρόφοβο φίλτρο συγκράτησης μικροοργανισμών στο TEFLON.

7. Να έχουν πρόσθετο ελαστικό LATEX για την προσθήκη εναίσιμων διαλυμάτων.

8. Οι συσκευές δύνανται να παρέχουν όγκο ροής σύμφωνα με τα διεθνή standards τουλάχιστον 34,6 ml/min πυκνού 
διαλύματος γλυκόζης 40% σε πλήρη λειτουργία. 

9. Να είναι αποστειρωμένες με ΕΤΟΧ ελεύθερες πυρετογόνων και μη τοξικές. 

10.Να είναι μιας χρήσεως. 

11.Το ειδικό χαρτί επιτρέπει την ελεύθερη δίοδο του ΕΤΟΧ κατά την αποστείρωση και έπειτα, την απομάκρυνση του ΕΤΟΧ κατά 
τον εξαερισμό ( περιορίζονται στο ελάχιστο τα υπολείμματα του στη συσκευή). Επιπλέον εμποδίζουν την είσοδο στον ατομικό 
περιέκτη μικροοργανισμών διασφαλίζοντας, έτσι την στειρότητα του προϊόντος σε όλη την διάρκεια ζωής του.  

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.
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• 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

- 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 «παραλδεϋδη» εκτός αν τα προσφερόμενα είδη είναι συμβατά 
με την παραλδεϋδη, 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.
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• 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 
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.
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 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 προσφερομένων 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ
Ο (υπό) φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 και υποβάλλεται σύμφωνα με τις ακόλουθες προβλέψεις:
α. Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.:
1. Δημιουργεί μέσα από την ιστοσελίδα:
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
το ΕΕΕΣ που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης, συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα 
πεδία.
2. Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.
3. Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωστό 
πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στην ιστοσελίδα του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ., www.dromokaiteio.gr, μαζί με τη διακήρυξη.
β. Ο οικονομικός φορέας:
1. Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από την ιστοσελίδα του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ., να το 
αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα:
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να «ανεβάσει» το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του 
διαγωνισμού που «κατέβασε» από την ιστοσελίδα του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
2. Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, 
υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.
3. Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με 
χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να 
εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, 
μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο 
διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
4. Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη κι αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
5. Υποβάλλει το έγγραφο του ΕΕΕΣ με ψηφιακή υπογραφή στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής.
Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ που 
επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας:
α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει 
ένα (1) ΕΕΕΣ.
β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται στις 
ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει 
να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι 
σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ. ενώσεων, 
κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό 
ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα μέρη ΙΙ έως V αυτού.
δ. Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα ακόλουθα:
(1) To ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υπογράφεται από το/τα εξουσιοδοτημένο/α προς τούτο πρόσωπο/α του 
οικονομικού φορέα για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.
(2) Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρ.2 (β-γ) του 
παρόντος άρθρου.
(3) Κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται 
στο άρθρο 11, ο οικονομικός φορέας, εκτός των άλλων, οφείλει να υποβάλλει τα σχετικά νομιμοποιητικά 
έγγραφα εξουσιοδότησης του/των προσώπου/ων που συμπλήρωσαν και υπέβαλαν το ΕΕΕΣ.
(4) Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και για τα τυχόν 
ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραπάνω (β-γ) του παρόντος άρθρου.





Σελίδα 114

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1

Συμφωνία επί του συνόλου των τεχνικών 
προδιαγραφών, όπως αναλυτικά 
ορίζεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική 
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης»  της 
διακήρυξης.

ΝΑΙ   

2

Πιστοποίηση από ανεξάρτητο 
διαπιστευμένο Φορέα, για τη διαχείριση 
της ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές 
ISO 9001 ή ισοδύναμο. 

ΝΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
  

3
Προσφερόμενα προϊόντα 
πιστοποιημένα από κοινοποιημένο 
Οργανισμό. 

ΝΑΙ - ΣΗΜΑΝΣΗ 
CE   

Οι πίνακες συμμόρφωσης της διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένοι 
σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να 
ακολουθήσει (επί ποινή απόρριψης):
1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 
επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο προμηθευτή. Εάν συμπληρωθεί ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό 
αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο 
σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου προμηθευτή, που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν 
η αντίστοιχη προδιαγραφή πληροίτε ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την 
ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί 
απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης 
της πλήρωσης της απαίτησης. 
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία 
θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των 
υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας 
εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ, που κατά την κρίση του υποψηφίου προμηθευτή τεκμηριώνουν τα στοιχεία 
των «Πινάκων Συμμόρφωσης». Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων 
της. 
5. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή, η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 
δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, σελ. 4 παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή 
στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη 
παράγραφος του «Πίνακα Συμμόρφωσης», στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. προδ. 
4.8) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α     Είδος Μ.Μ. Ποσότητα

Α/Α  Τιμή 
μονάδας 

χωρίς 
Φ.Π.Α. 

(ΑΡΙΘΜΗ 
ΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ)

Τιμή 
Παρατηρ 
ητηρίου 

Κωδικός 
Παρατηρ 
ητηρίου

Συνολική 
τιμή 

χωρίς 
Φ.Π.Α. 

(ΑΡΙΘΜΗ 
ΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ)

Φ.Π.Α.

 Τελική 
τιμή με 
Φ.Π.Α. 

(ΑΡΙΘΜΗ 
ΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ)

1
ΠΙΠΕΤΤΑ PASTEURΜΕ ΠΟΥΑΡ-
ΔΙΑΒΑΘΜ. 1-3ML ΤΕΜ 3.000       

2
ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΤΕΜ 2.000       

3
ΚΡΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 10ML ΤΕΜ 3.000       

4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΤΕΜ 2.000       

5
ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24mm 24mm 
ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΤΕΜ 2.000       

6
ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤTΩΝ ΤΥΠΟΥ EPPENDORF 
10-200μl ΤΕΜ 4.000       

7
ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤTΩΝ ΤΥΠΟΥ EPPENDORF 

200-1000μl ΤΕΜ 2.000       

8
ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤTΩΝ Τ. EPPENDORF 
1000-5000μl ΤΕΜ 1.000       

9 PARAFILM ΤΕΜ 10       

10
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΩΝ 
12ml 100Χ17mm ΤΕΜ 500       

11 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ EPPENDORF 2ml ΤΕΜ 3.000       

12
ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΜ 50       

13

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ EDTA 
ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 3ml
"ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 
8,5ml ΔΙΑΣΤ. 16Χ100mm ΓΙΑ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΕΣ 
GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ"
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 6ml 
ΔΙΑΣΤ. 13Χ100mm ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ 
ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΕΣ GEL 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 2ml 
ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ 
(ΠΗΞΕΩΣ)
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ 
ΔΙΑΦΑΝΗ 2ml (με Sodium Citrate) ΤΕΜ 26.500       

14
Πλαστική πιπέτα βαθμονομημένη με 
αυτόματο γέμισμα των 2ml ΤΕΜ 6.000       

15
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ 21G Μ/Χ ΤΕΜ 10.000       

16

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 
ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ 
23G ΤΕΜ 2.000       

17 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ PIA 5 ml 75x12mm ΤΕΜ 5.000       

18
ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΗΞΗΣ 
CoaDATA 4001 ΤΕΜ 2.000       

19 MIKΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΤΕΜ 2.000       

20 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΤΕΜ 150       

21 ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΡΟΛΟ 60       

22
ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ 
(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ) ΤΕΜ 5.000       

23 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΚΙΛΟ 5.000       

24
ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ ΡΟΛΟ 60 CM x 50 
M ΤΕΜ 200       

25 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ Μ/Χ 60CM*90CM ΤΕΜ 100.000       
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26
ΚΥΠΕΛΛΑ Ν.656 ΚΑΛΛ.ΟΥΡΩΝ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΕΜ 4.000       

27 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΤΕΜ 2.000       

28
ΣΤΑΤΩ ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ 
ΚΡΕΒΑΤΙ(ΠΛΑΣΤΙΚΟ) ΤΕΜ 200       

29

ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 5 ΕΩΣ 5,4LT  (ΚΙΤΡΙΝΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ) ΤΕΜ 300       

30

ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 5 ΕΩΣ 5,4LT (ΚOKKIΝΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ) ΤΕΜ 250       

31

ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2,7 EΩΣ 3 LT (ΚΙΤΡΙΝΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ) ΤΕΜ 400       

32

ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2,7 EΩΣ 3 LT 
(ΚOKKΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ) ΤΕΜ 300       

33 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Μ/Χ ΤΕΜ 4.500       

34 ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ Μ/Χ ΤΕΜ 7.000       

35 ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ (ΠΛΑΣΤΙΚΑ) ΤΕΜ 100       

36 ΠΟΔΙΕΣ ΑΣΠΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ/Χ ΤΕΜ 9.000       

37
ΡΟΜΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ/Χ 
(ΠΡΑΣΙΝΕΣ) ΤΕΜ 10.000       

38 ΣΚΟΥΦΙΕΣ Μ/Χ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 7.500       

39 ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ Μ/Χ ΤΕΜ 5.000       

40 ΜΑΣΚΕΣ Μ/Χ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 125.000       

41
ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ) 
ΡΙΝΙΚ ΚΑΘ ΤΕΜ 400       

42 ΜΑΣΚΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΕΜ 100       

43
ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ 
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΤΕΜ 400       

44
ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΩΛ. & 
VENTOURI ΤΕΜ 100      

45
ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ffp3 ΤΕΜ 3.000      

46
ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ffp2 ΤΕΜ 30.000      

47 ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΕΜ 250      

48 ΟΞΥΖΕΝΕ ΛΙΤΡΟ 80      

49 ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ 1 KG ΚΙΛΟ 200       

50
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 2,5cmx9,14m ΤΕΜ 800       

51

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΑΠΌ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ 
2,5cmx9,14m ΤΕΜ 1.200       

52 ΑΥΤΟΚ.ΧΕΙΡ.ΕΠΙΘ. (9x10CM) ΤΕΜ 3.600       

53 ΑΥΤΟΚ.ΧΕΙΡ.ΕΠΙΘ. (9x15CM) ΤΕΜ 5.000       

54 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΑΖΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΕΜ 600       

55
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (10X10CM) 
12 PLY ΤΕΜ 6.000       

56
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
(7,50X7,50CM) 12 PLY ΤΕΜ 7.000       

57
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (10X20CM) 
12 PLY ΤΕΜ 6.000       

58
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΔΙΑΦΑΝH ΤΕΜ 500       
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59 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΕΜ 800       

60 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 30.000       

61
ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ-
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΤΕΜ 30.000       

62 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο 14 ΤΕΜ 100       

63 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο 16 ΤΕΜ 100       
64 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο 18 ΤΕΜ 100       
65 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο 20 ΤΕΜ 100       

66 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 16 ΤΕΜ 100       

67 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 18 ΤΕΜ 100       

68 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 20 ΤΕΜ 100

69 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 22 ΤΕΜ 100

70
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μέγ.: 
14 CH ΤΕΜ 50

71
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μέγ.: 
16 CH ΤΕΜ 50

72 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΕΛΑΤΟΝ Μέγ.: 14 CH ΤΕΜ 50

73 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΕΛΑΤΟΝ Μέγ.: 16 CH ΤΕΜ 50

74 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 16 ΤΕΜ 100

75 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 14 ΤΕΜ 100

76 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 18 ΤΕΜ 120

77 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 20 ΤΕΜ 120

78 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 22 ΤΕΜ 100

79
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY LATEX No 
14 ΤΕΜ 100

80
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY LATEX No 
16 ΤΕΜ 100

81
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY LATEX No 
18 ΤΕΜ 100

82
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY LATEX No 
20 ΤΕΜ 100

83
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY LATEX No 
22 ΤΕΜ 100

84 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 3WAY FOLEY Νο 16 ΤΕΜ 100

85 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 3WAY FOLEY Νο 18 ΤΕΜ 100

86 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 3WAY FOLEY Νο 20 ΤΕΜ 100

87 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 18G ΤΕΜ 200

88 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 20G ΤΕΜ 800

89 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 22G ΤΕΜ 1.000

90 3-WAY ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΜΕ ΠΩΜΑ  ΤΕΜ 700

91 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΕΜ 1.200

92 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΤΕΜ 700

93 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ Μ/Χ (27G) ΤΕΜ 9.000

94 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ML (21G) ΤΕΜ 2.500

95 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ml Μ/Χ (21G) ΤΕΜ 20.000

96 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ml Μ/Χ (21G) ΤΕΜ 11.000

97 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ml Μ/Χ (21G) ΤΕΜ 2.000

98
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60ml Μ/Χ (ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 
ΜΕ ΕΥΡΥ ΣΤΟΜΙΟ ) ΤΕΜ 2.500

99 ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ Μ/Χ ΤΕΜ 150.000
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100 ΓΑΝΤΙΑ Μ/Χ ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ LATEX Νο S ΤΕΜ 280.000
101 ΓΑΝΤΙΑ Μ/Χ ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ LATEX Νο Μ ΤΕΜ 280.000
102 ΓΑΝΤΙΑ Μ/Χ ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ LATEX Νο L ΤΕΜ 200.000

103 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ. (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
Μ/Χ Νο 6,5) ΤΕΜ 500

104 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ. (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
Μ/Χ Νο 7) ΤΕΜ 500

105 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ. (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
Μ/Χ Νο 8) ΤΕΜ 500

106 ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 18 ΤΕΜ 1.000
107 ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 19 ΤΕΜ 5.000
108 ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 21 ΤΕΜ 5.000
109 ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 23 ΤΕΜ 1.000
110 ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 27 ΤΕΜ 1.000
111 ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο 12 Μ/Χ ΤΕΜ 70
112 ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο 15 Μ/Χ ΤΕΜ 70
113 ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο 22 Μ/Χ ΤΕΜ 70

114 ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΜ 10

115 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ/Χ ΜΑΚΡΙΕΣ 4X35 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΕΜ 2.500

116 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΤΕΜ 100
117 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΤΕΜ 3.000

118 ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΛΛ ΜΟΛ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ 
ΣΑΚΟΥΛΑ  ΚΟΚΚINH ΤΕΜ 700

119 ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΛΛ ΜΟΛ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΤΕΜ 2.500

120 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 75x100 ΓΙΑ 
ΜΟΛ ΚΟΥΤΙΑ ΤΕΜ 900

121 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 75x100 ΓΙΑ 
ΜΟΛ ΚΟΥΤΙΑ ΤΕΜ 3.000

122 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 
SMALL ΤΕΜ 15.000

123 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 
MEDIUM ΤΕΜ 15.000

124 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 
LARGE ΤΕΜ 5.000

125 ΑΣΠΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΕΜ 400

126 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
(ΟΛΟΣΩΜΗ)  TYVEK ΤΕΜ 2.000

127
ΡΟΜΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ-
ΠΟΔΙΕΣ (ΜΠΛΟΥΖΑ 
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) ΤΕΜ 15.000

128 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ Μ/Χ ΤΕΜ 30.000
129 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΜ 100

130 ΣΚΟΥΦΙΕΣ Μ/Χ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ NON 
WOVEN ΤΕΜ 10.000

131 ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ MORTARA ΡΟΛΟ 30
132 ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΠΑΚΕΤΟ 5
133 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ/ΦΟΥ (ΔΕΣΜΙΔΕΣ) ΤΕΜ 40

134 ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΚΑΡΔ/ΦΟ SCHILLER AT1 
90X90X400 ΤΕΜ 50

135 ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ BIOCARE 
MODEL iE3 ΤΕΜ 50

136 ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ESAOTE MOD 
P80 ΤΕΜ 50
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Α/Α     Είδος Μ.Μ. Ποσότητα

Α/Α  Τιμή 
μονάδας 

χωρίς 
Φ.Π.Α. 

(ΑΡΙΘΜΗ 
ΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ)

Τιμή 
Παρατηρ 
ητηρίου 

Κωδικός 
Παρατηρ 
ητηρίου

Συνολική 
τιμή 

χωρίς 
Φ.Π.Α. 

(ΑΡΙΘΜΗ 
ΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ)

Φ.Π.Α.

 Τελική 
τιμή με 
Φ.Π.Α. 

(ΑΡΙΘΜΗ 
ΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ)

137 XAΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ SE-18 ΤΕΜ 20
138 ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΕΜ 50
139 ΚΡΕΜΕΣ Η.Ε.ΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜ 50
140 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΕΣ 21G ΤΕΜ 500
141 ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΕΜ 30

142 ΓΑΖΕΣ (ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ) ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 
10x10 ΤΕΜ 100

143 ΓΑΖΕΣ (ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ) ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 
10x20 ΤΕΜ 100

144
Επιθέματα για έλκη υδροκολλοειδή 
αλγινικά μείωσης πίεσης 
διαστάσεων: 23Χ23CM ± 2CM ΤΕΜ 100

145
Επίθεμα αλγινικό σε κορδόνι με 
άργυρο διαστάσεων: 3CM Χ 44CM 
±5CM (αφορά το μήκος) ΤΕΜ 100

146
Επιθέματα για έλκη με άργυρο 
κολλητικά διαστάσεων: 23Χ23 CM 
(ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ) ± 2CM ΤΕΜ 100

147
Επιθέματα για έλκη με άργυρο 
κολλητικά διαστάσεων:19Χ20 CM 
(ΓΙΑ ΠΤΕΡΝΑ) ± 2CM ΤΕΜ 50

148 Επιθέματα για έλκη αφρώδη 
κολλητικά 12Χ12CM ± 1CM ΤΕΜ 100

149 Επιθέματα για έλκη αφρώδη 
κολλητικά 20Χ20CM ± 1CM ΤΕΜ 100

150 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 15x15 ΤΕΜ 150
151 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 10x10 ΤΕΜ 150

152 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ 
ΑΝΑΛΥΤΗ ΡΟΛΟ 50
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Α) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ..............................……..................…….....………………………….
Κατάστημα  .............................................................................................…………………
(Δ/νση: οδός, αριθμός, Τ.Κ., τηλ/νο, e-mail)
Ημερομηνία έκδοσης ………………………………………………………………………….. 
ΕΥΡΩ  ……………………………………………………………………………………………

Προς:
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.  ..…...........................   ΕΥΡΩ  ............…

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
……………….…….. υπέρ της εταιρείας ………………………………. Δνση 
…………………………………………………….. για τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της 
……………………….. για την προμήθεια / ανάθεση ……………………………….. σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 
……………………….. διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά, 
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .........................................……….…….......…………………… 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα από το χρόνο ισχύος της προσφοράς, όπως 

σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ..............................……..................…….....………………………….
Κατάστημα  .............................................................................................…………………
(Δ/νση: οδός, αριθμός, Τ.Κ., τηλ/νο, e-mail)
Ημερομηνία έκδοσης ………………………………………………………………………….. 
ΕΥΡΩ  ……………………………………………………………………………………………

Προς:
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. .......................   ΕΥΡΩ  ............…

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
…………………. υπέρ της εταιρείας …………………………………... 
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Δ/νση ………………………………………………………. το οποίο καλύπτει το 4% της συμβατικής αξίας, προ 
Φ.Π.Α., για την καλή εκτέλεση των όρων της με αριθμό …….………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την 
προμήθεια / ανάθεση ……………………. (αριθ. διακήρυξης ………….)

Το παραπάνω πόσο τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά, 
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από 
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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