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 Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ                                                               Αριθ. Πρωη. 57/17-09-20 

Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

Σκήκα:   Οηθνλνκηθό                                                                                          

Γξαθείν: Πξνκεζεηώλ                                  

Πιεξνθνξίεο: ΠΑΓΟΤΓΖ Β. 

Σει.: 2271350258 

e-mail: promithion@xioshosp.gr 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ  ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  ΜΔ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  

ΤΛΛΟΓΗ   ΚΛΔΙΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΓΓΔΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ  (CPV 33184100-4)  

ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΗ 
 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΓΓΔΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 
 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο:  

ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξαθαηαζήθεο νξίδεηαη ζην έλα (1) έηνο. 

Ζκεξνκελία & Υξόλνο δηελέξγεηαο: 27-10-2020 και ώρα 10.00 

Σόπνο δηελέξγεηαο: Γξαθείν πξνκεζεηώλ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ». 

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην» 

Έρνληαο ππόςε:  

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2362/95 ( ΦΔΚ Α’ 247) «Πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνύ, έιεγρνο δαπαλώλ θιπ.» 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3329/2005 (ΦΔΚ Α’81) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4152/2013 (ΦΔΚ Α’107), Τπνπαξάγξαθνο Ε.5 «πλαιιαγέο κεηαμύ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ Αξρώλ» θαη ηελ ελζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο 

Οδεγίαο 2011/7/ΔΔ, αλαθνξηθά κε ην επηηόθην ππεξεκεξίαο. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4250/26-03-2014 (ΦΔΚ Α’74)"Γηνηθεηηθέο απινπζηεύζεηο-θαηαξγήζεηο, 

ζπγρσλεύζεηο Ννκηθώλ  πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα". 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

6. Σελ κε αξηζκ. 25/03-09-20 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «θπιίηζεην», κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη από άπνςε ζθνπηκόηεηαο ε πξνκήζεηα «Αγγεηνρεηξνπξγηθώλ Τιηθώλ» κε 

παξαθαηαζήθε γηα ηε θάιπςε ησλ  αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζπιινγήο θιεηζηώλ πξνζθνξώλ (ηερληθώλ & 

νηθνλνκηθώλ).  
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7. Σελ κε αξηζκ. 1632/21-9-20 δέζκεπζε αλάιεςε πίζησζεο. 

8. Σελ κε αξηζκ. 22/17-07-20 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «θπιίηζεην», κε ηελ νπνία 

εγθξίλνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  

9. Σελ κε αξηζκ. 29/01-10-20 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «θπιίηζεην», κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ε Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο θιεηζηώλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα αγγεηνρεηξνπξγηθώλ πιηθώλ κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία 

παξαθαηαζήθεο.  

 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

Γεκόζηα Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηε  Γηαδηθαζία πιινγήο Κιεηζηώλ πξνζθνξώλ  

γηα ηελ πξνκήζεηα ΑΓΓΔΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ κε ζθνπό ηελ δεκηνπξγία παξαθαηαζήθεο  

θαη ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

1. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ηε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο. 

2. Ζ ημερομηνία διενέργειας ηεο δηαδηθαζίαο νξίδεηαη ε 27-10-2020 θαη ώρα 10:00 π.μ ζην 

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «θπιίηζεην».  

3. Οι κλειζηές προζθορές ζα θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ 26-10-2020 και ώρα 14:00 μ.μ  ζην 

γξαθείν πξσηνθόιινπ ηεο Τπεξεζίαο. 

4. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν ζηελ Τπεξεζία 

κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο 

λα απνζθξαγηζηνύλ. 

5. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη 

ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ ίδηα κέξα ζε κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε από ηελ 

επηηξνπή πνπ έρεη νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα απηό ην ζθνπό. 

6. Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο  δηθαηνύληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή εθπξό-

ζσπνί ηνπο, εθόζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθό παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.  

7. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξώ κεηά από πξνεγνύκελε ζεώξεζε ησλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ 

πιεξσκήο από ην αξκόδην ειεγθηηθό όξγαλν. 

8. Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ νη αλαθεξόκελνη θαησηέξσ, εθόζνλ αζθνύλ 

δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο: 

 Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 

 Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

 πλεηαηξηζκνί. 

9. Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνύζεο πξόζθιεζεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό 

Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) θαη δεκνζηεύζεθε ζην δηαδίθηπν ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.xioshosp.gr  

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1)  Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζεο εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 όπσο ηζρύεη θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθόο Κώδηθαο. 

2)  Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζε κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο (Άξζξν 

117 παξ. 4) πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξόλνο θαη λα επηηαρύλνληαη νη δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο 

ηνπ δηαγσληζκνύ. 

http://www.xioshosp.gr/
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3) Κάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δαθηπινγξαθεκέλε, ζπληάζζεηαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα ή 

ζπλνδεύεηαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ ειιεληθή γιώζζα (άξζ. 4 ηνπ Ν.4412/16),  κέζα ζε 

θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν ζύκθσλα κε ην άξζ.92, παξ. 1,2,4 ηνπ Ν.4412/16.  

Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν πνπ ζα 

εκπεξηέρεη ηνπο (ππό)-θαθέινπο πνπ αλαθέξνληαη αθνινύζσο, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζ. 92, παξ. 

2, ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο: 

 Κλειζηός (σπό)-θάκελος κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ζηνλ νπνίν 

ηνπνζεηνύληαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξνύζα πξόζθιεζε ζε δύο ένησπα  (πξσηόηππν θαη αληίγξαθν).
 

 Κλειζηός (σπό)-θάκελος κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα 

ηνπνζεηεζνύλ ηα Σερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δύο ένησπα  (πξσηόηππν θαη αληίγξαθν).  

 Κλειζηός (σπό)-θάκελος κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα 

ηνπνζεηείηαη ΜΟΝΟ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά επί ποινή απόρριψης,  ζε δύο ένησπα  (πξσηόηππν 

θαη αληίγξαθν) θαζώο λα πξνζθνκίδεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (πρ cd).  

 

Δηδηθόηεξα: 

Α. ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 

α) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 όπσο εθάζηνηε ηζρύεη ζηελ νπνία λα δειώλεηαη εγγξάθσο όηη: 

 Γελ ζπληξέρνπλ ιόγνη απνθιεηζκνύ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ησλ άξζ.73 & 74 ηνπ 

λ.4412/2016 γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί απνθιεηζκόο από ηνλ δηαγσληζκό. 

 Μπνξεί λα πηζηνπνηεζεί, ε εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε νηθείν Βηνηερληθό ή Δκπνξηθό 

ή Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην θαζώο θαη όηη έρεη ηα θξηηήξηα επηινγήο ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην άξζ. 75 ηνπ λ.4412/16. 

β) Δπηπιένλ, ρσξηζηή ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ζηελ νπνία λα 

δειώλεη εγγξάθσο, επί ποινή αποκλειζμού πσο απνδέρεηαη ηα παξαθάησ: 

 Ζ ηηκνιόγεζε ησλ πιηθώλ ηνπ ζα γίλεηαη κεηά ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 

 ε πεξίπησζε ζύλαςεο ζύκβαζεο γηα ηα ελ ιόγσ πιηθά κεηά από δηαγσληζκό, παύεη λα ηζρύεη 

ε παξαπάλσ δηαδηθαζία παξαθαηαζήθεο. 

 ηελ πξνζθνξά ηνπ ζα αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε ηηκή θαη ν θσδηθόο ηνπ είδνπο ζην 

Παξαηεξεηήξην Σηκώλ. ε πεξηπηώζεηο πνπ δελ ππάξρεη αληηζηνηρία, απηό ζα δειώλεηαη κε 

ππεύζπλε δήισζε. Πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, ζα 

απνξξίπηνληαη. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ πιηθώλ ζην Ννζνθνκείν, νη ηηκέο ζην 

Παξαηεξεηήξην Σηκώλ κεηαβιεζνύλ θαη είλαη ρακειόηεξεο, νη ηηκέο ησλ πξνζθεξόκελσλ 

πιηθώλ ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηελ ηειεπηαία ηηκή πνπ θαηαρσξήζεθε ζην Παξαηεξεηήξην 

Σηκώλ. 

 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ηα θαηαθπξσζέληα πιηθά ζηηο εκεξνκελίεο πνπ 

δεηνύληαη από ην Ννζνθνκείν, κεηά από έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ,  από ην Ννζνθνκείν κε ηελ 

νπνία ζα ελεκεξώλεηαη γηα ηελ θαηαθύξσζε.  ε πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο, ε 

πξνκήζεηα ζα θαηαθπξώλεηαη ζηνλ ακέζσο επόκελν κεηνδόηε. 

 

Β. ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη όια εθείλα ηα ηερληθά 

ζηνηρεία (π.ρ.θπιιάδηα, prospectus θιπ) βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειόηεηα ησλ 

πξνζθεξόκελσλ εηδώλ, κε βάζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ έρνπλ ηεζεί από ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή. εκεηώλεηαη όηη ζην θάθειν απηό δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία. 

                                                                                                           

Γ. ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επί ποινή 

απορρίψεως, μόνον ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, απαξαίηεηα ζε δύο ανηίγραθα (εθ 
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ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηόηππν θαη ην δεύηεξν αληίγξαθν), θαζώο επίζεο  και ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

(cd) ζε κνξθή pdf. 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε ην παξαηεξεηήξην ηηκώλ.  ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα 

αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε ηηκή θαη ν θσδηθόο ηνπ είδνπο ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ. ε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρεη αληηζηνηρία, απηό ζα δειώλεηαη µε ππεύζπλε δήισζε. 

Ζ πξνζθνξά ζα έρεη ηζρύ γηα ρξνληθό δηάζηεκα δέθα νθηώ (18) κελώλ, ν νπνίνο πξέπεη λα αλαθέξεηαη 

ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Μηθξόηεξεο δηάξθεηαο πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 

Ζ πξνζθεξόκελε θαζαξή ηηκή κνλάδνο λα δίλεηαη ζε EUR, με δύο δεκαδικά ψηθία. Δπίζεο λα 

ππάξρεη μερσξηζηή ζηήιε κε ηηκή κνλάδνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 9% ή 17% αλάινγα κε 

ζπληειεζηή ηνπ είδνπο. 

Οη ηηκέο γηα θάζε είδνο ζα δίλνληαη ζύκθσλα κε ηελ αξίζκεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ.  

Οη πάζεο θύζεσο Τπεύζπλεο Γειώζεηο θαη Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη ελππόγξαθεο θαη κε ηελ 

ζθξαγίδα ηεο εηαηξίαο. 

Γελ γίλεηαη απνδεθηή ελαιιαθηηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά. ηελ πεξίπησζε απηή ζα απνξξίπηεηαη. 

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξάδνζε/πξνκήζεηα ηνπ είδνπο/εηδώλ θαη δελ αλαπξνζαξκόδνληαη.  

Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην θόζηνο παξάδνζεο, κεηαθνξάο θαη νπνηνδήπνηε άιιν θόζηνο πνπ πηζαλόλ 

λα πξνθύπηεη ζηα πιαίζηα ηεο παξάδνζεο.  

Ζ ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. 

ηνλ αλάδνρν πνπ ζα γίλεη θαηαθύξσζε ην Ννζνθνκείν απνζηέιιεη αλαθνίλσζε δεηώληαο ηνπ ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο εις διπλούν, (Ν.4412/2016 άξζξν 80) ηα νπνία πξέπεη λα είλαη 

ζε ηζρύ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο θαη λα έρνπλ εθδνζεί  ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4605/19 άξ.43. Σα ελ 

ιόγσ δηθαηνινγεηηθά ειέγρεη ε επηηξνπή, πξνζθνκίδνληαο πξαθηηθό ζην Γ γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε 

(λ.4412/2016 άξζξν 103 παξ.6 όπσο ηζρύεη ζήκεξα.) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο (λ.4412/2016 άξζξν 105 παξ.4) 
από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
 
 

Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 
ΣΟΤ Γ.Ν.ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

 
 
 
 
 
 

ΔΛΔΝΗ ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                     Σελ. 5 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄  
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΠΟΟΣΗΣΔ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΓΓΔΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ  

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΙΓΟΤ 

1 ΓΗΥΑΛΩΣΟ 

ΔΝΓΟΜΟΥΔΤΜΑ 

  Από πνιπηεηξαθζνξηαηζπιέλην θαη θζνξησκέλν 

αηζπινπξνππιέλην (e-PTFE/FEP) θαη κεηαιιηθό ζθειεηό 

ζεξκηθήο κλήκεο από Νηηηλόιε θαη ππνλεθξηθή ζηήξημε. 

   Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό αζθαιείαο CE. 

   Να έρεη ειεγρόκελν κεραληζκό επαλαηνπνζέηεζεο ηνπ 

βαζηθνύ κνζρεύκαηνο. 

   Γηάκεηξνο θπξίνπ ζηειέρνπο: 23-31mm, δηάκεηξνο 

νκόπιεπξσλ ζθειώλ 10-20mm. 

2 ΑΤΣΟΓΗΑΣΔΗΝΟΜΔΝΟ 

ΜΟΥΔΤΜΑ 

ΘΩΡΑΚΗΚΖ ΑΟΡΣΖ 

     Με εμσηεξηθό ζθειεηό ζεξκηθήο κλήκεο από Νηηηλόιε θαη 

πνιπηεηξαθζνξηαηζπιέλην θαη θζνξησκέλν αηζπινπξνππιέλην 

(e-PTFE/FEP). 

   Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό αζθαιείαο CE. 

   Να δηαηίζεηαη ζε επζεία θαη θσληθή κνξθή. 

   Γηάκεηξνο: 21-45mm. Μήθνο 10cm, 15cm θαη 20cm. 

3 ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΑ 

ΔΝΓΟΜΟΥΔΤΜΑΣΑ 

ΑΠΟ 

ΠΟΛΤΣΔΣΡΑΦΘΟΡΗΟ

ΑΗΘΤΛΔΝΗΟ (e-PTFE) 

ΚΑΗ 

ΑΤΣΟΔΚΠΣΤΟΜΔΝ

Ο ΚΔΛΔΣΟ 

 

  Θεξκηθήο κλήκεο από Νηηηλόιε θαη ζπλδέζκνπο επαξίλεο 

ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα. 

  Να δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό αζθαιείαο CE. 

  Να δηαηίζεηαη ζε δηακέηξνπο 5 έσο 13 mm θαη κήθνο 2,5 έσο 

25 cm. 

4 ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΑ 

ΔΝΓΟΜΟΥΔΤΜΑΣΑ 

ΔΚΠΣΤΟΜΔΝΑ ΜΔ 

ΜΠΑΛΟΝΗ 

    Από πνιπηεηξαθζνξηαηζπιέλην (e-PTFE) θαη αλνμείδσην 

ράιπβα θαη ζπλδέζκνπο επαξίλεο ζηαδηαθήο απειεπζέξσζεο. 

   Να δηαηίζεηαη ζε δηακέηξνπο από 5 έσο 11 mm θαη κήθε 15 

έσο 79 mm. 

   Να δύλεηαη ε δπλαηόηεηα επηπιένλ έθπηπμεο έσο 16 mm 

δηάκεηξν.  

 

 


