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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                     Υίορ: 4-11-2021 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ &                                                           Απιθ. Ππυη.: 76/2021 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ                                        

2η Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

           «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»                                        

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ                         

Πιεξνθνξίεο: Γ. ΑΒΓΔΛΙΧΓΗ                         

Σει.: 22713/50258, 22713/50106                                                           

E-mail:promithion@xioshosp.gr 

E-mail: paragelies@xioshosp.gr 

 

ΠΡΟΚΛΖΖ  ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΠΛΔΓΜΑΣΧΝ» CPV33184100-4   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 5.824,00 € ΜΔ ΦΠΑ  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ  

ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ 

 

Σν Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ,  ιακβάλνληαο  

ππ’ φςηλ ηηο παξαθάησ απνθάζεηο: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 8/11-03-2021 (ΑΓΑ:612Σ469073-3Ρ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ν πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021. 

2. Σελ ππ’ αξηζ. 34/12-11-2020 (ΑΓΑ:ΧΤΙΣ469073-ΧΓΜ), απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ. Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ε πξνκήζεηα «ΠΛΔΓΜΑΣΧΝ» 

γηα ηε θάιπςε ησλ  αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

3. Σελ ππ’ αξηζ. 10/06-04-2021 (ΑΓΑ: 9Η0Β469073-Γ61) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.   

4. Σελ ππ’ αξηζ. 634/06-04-2021 (ΑΓΑ:6ΦΒΙ469073-ΔΘ5) αλάιεςε πίζησζεο. 

5. Σελ ππ’ αξηζ. 22/01.07.2021 (ΑΓΑ:6ΣΙΤ469073-ΠΤΜ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε πξνθήξπμε επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηα είδε 

πνπ δελ θαηαθπξψζεθαλ ζε θαλέλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα.  

6. Σελ ππ’ αξηζ. 34/10-09-2021 (ΑΓΑ: 6ΠΣΑ469073-Φ0) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε έξεπλα αγνξάο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4782/21 αξ 50. 

  

Πποηίθεηαι  λα πξνβεί ζηελ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα  «ΠΛΔΓΜΑΣΧΝ»  

(CPV 33184100-4), (ΚΑΔ:1311),  κε ζθνπφ ηελ εηήζηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ,  ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021. Δγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο  5.824,00 € κε ΦΠΑ θαη  

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ απεπζχλεη ππόζκληζη με ανοισηή διαδικαζία ζςλλογήρ πποζθοπών πξνο θάζε 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη νηθνλνκνηερληθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε 

ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 
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Α’  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ                                                                                                     
 

Αναθέηοςζα Απσή Γ. Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

Σίηλορ 

ππομήθειαρ/ CPV 
ΠΛΔΓΜΑΣΑ  (CPV 33184100-4) 

Πποϋπολογιζμόρ 

Γαπάνηρ 
5.824,00 ΔΤΡΧ ΜΔ ΦΠΑ 

Υπημαηοδόηηζη 

 ΚΑΔ 1311 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο :634/06-04-2021 (AΓΑ: 6ΦΒΙ469073-ΔΘ5) 

 

Γ/νζη Τποβολήρ 

Πποζθοπών 

Γ. Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»  

(Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Πξσηνθφιινπ) 

Σπόπορ Τποβολήρ 

Πποζθοπών 
e-mail: promithion@xioshosp.gr 

Καηαληκηική 

Ζμεπομηνία 

Τποβολήρ 

Πποζθοπών 

11-11-2021, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 14:00 κκ. 

Σόπορ Γιεξαγυγήρ 

Γιαγυνιζμού 
Γ.Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»  (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ) 

Γημοζιόηηηα 
 ΚΗΜΓΗ 

 www.xioshosp.gr 

Γιάπκεια 

ζύμβαζηρ 

ΔΝΑ (1) ΔΣΟ  

(Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ) 

Υπόνορ ιζσύορ 

πποζθοπών 

Δθαηφλ νγδφληα (180) κέξεο (άξζ.97 ηνπ 4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ 

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16). 

Σεσνική και 

οικονομική 

πποζθοπά 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 94 

Πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή 

επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 95 

Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (θαζαξή αμία , 

πνζφηεηεο ΦΠΑ, ζπλνιηθή ηηκή). Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί 

θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 
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ζχκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3) 

 

Αξιολόγηζη 

πποζθοπών  

 

Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ 

θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο.  

Γικαιολογηηικά 

καηακύπυζηρ 

 

 

 

Ο «πξνζσξηλφο αλάδνρνο» κεηά απφ ελεκέξσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

απνζηέιιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο  ειρ διπλούν, ηα οποία να 

έσοςν ιζσύ 3 μήνερ ππιν ηην ςποβολήρ ηοςρ, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί 

ζχκβαζε:  

-   Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε  

-   Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο   

-   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

-   Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

Τπογπαθή ζύμβαζηρ 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ (αξ.124 Ν.4782/21) 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο 

θαη ηελ εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ίζηρ με ηο 4% επί ηηρ καθαπήρ ζςμβαηικήρ αξίαρ 

(αξ.21 Ν.4782/21). 

 

- Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί ποινή απόππιτηρ – ν ρξφλνο παξάδνζεο  ησλ πξνζθεξφκελσλ 

εηδψλ. Λφγσ ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη 

εηοιμοπαπάδοηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ  πξνζθνξά αλ 

θξίλεη φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

- Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

- Οη εηαηξείεο πνπ ζα απνζηείινπλ πξνζθνξά γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

δηαζέηνπλ ηα λφκηκα πηζηνπνηεηηθά γηα ηε δηαθίλεζε θαη δηαλνκή ηνπο, θαη ηα είδε ζα πξέπεη απαξαίηεηα 

λα θέξνπλ ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε CE. 

- Δπί ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ οι ζςμμεηέσονηερ θα ππέπει να δηλώνοςν ςπεύθςνα όηι δεν βπίζκονηαι ζε       

μία από ηιρ καηαζηάζειρ ηυν άπθπυν 73 και 74 ηος Ν. 4412/2016 υρ απόδειξη ηηρ μη ύπαπξηρ 

λόγυν αποκλειζμού. 

- Σέινο, ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο 

πξνζθνξέο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξίεο ππνρξενχληαη – επί πνηλή απφξξηςεο – λα ηα απνζηείινπλ 

άκεζα. 

 

 

 

                                                                                                                         Ζ Γιοικήηπια  

                                                                                                         ηος Γ.Ν. Υίος «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

 

 

 

                                                                                                                    Δλένη  Κανηαπάκη 
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Β’ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΛΔΓΜΑΣΧΝ ΚΖΛΧΝ 

ΔΠΑΝΑΛΖΣΠΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

1i)      ΒΟΤΒΧΝΟΚΖΛΖ - ΠΛΔΓΜΑΣΑ  ΚΛΑΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ: 

χζηεκα απνθαηάζηαζεο βνπβσλνθήιεο απνηεινχκελν απφ: πξνζρεκαηηζκέλν πιέγκα απφ 

κνλφθισλν πνιπεζηέξα κε εηδηθή ειιεηπηηθή ζρεδίαζε θαη πξνδηακνξθσκέλε ζρηζκή κε εηδηθά 

απνξξνθήζηκα άγθηζηξα απφ πνιπγαιαθηηθφ νμχ γηα ηελ θαζήισζή ηνπ δηαζηάζεσλ 14x9cm 

αξηζηεξφ ή δεμί θαη ζηξνγγπιφ πιέγκα πσκαηηζκνχ(θψλνο) απφ κνλφθισλν πνιπεζηέξα κε εηδηθά 

απνξξνθήζηκα άγθηζηξα απφ πνιπγαιαθηηθφ νμχ γηα ηελ θαζήισζή ηνπ δηαζηάζεσλ 8cm.  

1.ii) ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΒΟΤΒΧΝΟΚΖΛΖ: 

Πιέγκα ιαπαξνζθνπηθήο απνθαηάζηαζεο βνπβσλνθήιεο, κε ηηο ηερληθέο ΣΑΡΡ θαη ΣΔΡ 

εκηαπνξξνθήζηκν απνηεινχκελν θαηά 25% κνλφθισλν ειαθξχ πνιππξνππιέλην θαη θαηά 75% απφ 

απνξξνθήζηκν PLLA. Γηαηίζεηαη ζε αλαηνκηθφ 3D ζρήκα γηα δεμηά ή αξηζηεξά βνπβσλνθήιε  

2.    ΟΜΦΑΛΟΚΖΛΖ  

2.1. Απηνεθπηπζζφκελν εκη-απνξξνθήζηκν πιέγκα δηπιήο φςεο δχν πιηθψλ, απφ κνλφθισλν 

πνιππξνππιέλην αξαηήο πιέμεο θαη απνξξνθήζηκε αληηζπκθεηηθή κεκβξάλε απφ πδξνγέιε 

ελσκέλα απφ απνξξνθήζηκεο ίλεο PGA, κε δαθηχιην έθπηπμεο, ηζέπε θαη ηκάληεο θαζήισζεο, γηα 

απνθαηάζηαζε νκθαινθήιεο θαη επηγαζηξηθήο θήιεο. Γηαζηάζεηο 8Υ8cm   

2.2. Πιέγκα απηνεθπηπζζφκελν  γηα ελδνπεξηηνλατθή απνθαηάζηαζε νκθαινθήιεο , απνηεινχκελν 

απφ   αληηζπκθεηηθφ θηικ πδξφθηινπ θνιιαγφλνπ πνπ εθηείλεηαη 5mm πεξηκεηξηθά ηνπ πιέγκαηνο  

θαη απφ  ηξηζδηάζηαην κνλνθισλν πνιπεζηέξα κεγάισλ πφξσλ , κε ελζσκαησκέλν απνξξνθήζηκν 

δαθηχιην έθπηπμεο απφ PGLA , ηέζζεξα πηεξχγηα θαζήισζεο θαη 2 αθαηξνχκελεο ιαβέο γηα ηελ 

ππνβνήζεζε ηνπνζέηεζεο ελσκέλεο κε ξάκκαηα κε ηα πηεξχγηα θαζήισζεο. Γηαζηάζεσλ 8,6 εθ.  

3.  ΚΟΗΛΗΟΚΖΛΖ  

3.7 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟ Πιέγκα ελδνπεξηηνλατθφ δηάθαλν , κε ηξηζδηάζηαηε χθαλζε, δηπιήο 

φςεσο, απνηεινχκελν ζηελ κία πιεπξά απφ ηξηζδηάζηαην  κνλφθισλν πνιπεζηέξα κε έλα εμηξά 

πηεξχγην δηζδηάζηαηνπ κνλφθισλνπ πνιπεζηέξα πξάζηλνπ ρξψκαηνο ζην θέληξν γηα δηεπθφιπλζε   

πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ηνπνζέηεζεο θαη ζηελ άιιε πιεπξά απφ απνξξνθήζηκν πδξφθηιν 

αληηζπκθπηηθφ θηικ , απφ κείγκα ρνίξεηνπ θνιιαγφλνπ θαη γιπθεξφιεο κε πξσηνπνζεηεκέλα  

ξάκκαηα. Γηαζηάζεσλ :15cm ζηξνγγπιφ. 
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4.  ΚΑΘΖΛΧΣΗΚΑ ΠΛΔΓΜΑΣΧΝ  

4.5 Λαπαξνζθνπηθφ θαζεισηηθφ πιέγκαηνο 5mm  αξζξνχκελν απφ 0 έσο 65 κνίξεο θαη κε 

δπλαηφηεηα πιήξεο πεξηζηξνθήο. Να πεξηιακβάλεη 3 θαζέηεο ησλ 10 θιηπ ζε κνξθή 

απνξξνθήζηκεο βίδαο απφ PGLA  

4.6  Αληαιαθηηθέο  θαζζέηεο γηα Λαπαξνζθνπηθφ θαζεισηηθφ  πιέγκαηνο  5mm  αξζξνχκελν  απφ 

0 έσο 65 κνίξεο θαη κε δπλαηφηεηα πιήξεο πεξηζηξνθήο.  
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ΠΗΝΑΚΑ  ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΟΟΣΖΣΧΝ ΠΛΔΓΜΑΣΧΝ  

ΣΤΠΟ  
ΠΟΟΣΖΣΔ  

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΑΝΑ ΔΗΓΟ  

ΜΔ ΦΠΑ 9%  

1 i)  ΒΟΤΒΧΝΟΚΖΛΖ  

ΠΛΔΓΜΑΣΑ  ΚΛΑΗΚΖ 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ:  

  

χζηεκα απνθαηάζηαζεο βνπβσλνθήιεο απνηεινχκελν 

απφ: πξνζρεκαηηζκέλν πιέγκα απφ κνλφθισλν 

πνιπεζηέξα κε εηδηθή ειιεηπηηθή ζρεδίαζε θαη 

πξνδηακνξθσκέλε ζρηζκή κε εηδηθά απνξξνθήζηκα 

άγθηζηξα απφ πνιπγαιαθηηθφ νμχ γηα ηελ θαζήισζή ηνπ 

δηαζηάζεσλ 14x9cm αξηζηεξφ ή δεμί θαη ζηξνγγπιφ 

πιέγκα πσκαηηζκνχ(θψλνο) απφ κνλφθισλν πνιπεζηέξα 

κε εηδηθά απνξξνθήζηκα άγθηζηξα απφ πνιπγαιαθηηθφ νμχ 

γηα ηελ θαζήισζή ηνπ δηαζηάζεσλ 8cm. 

8 (L)  2.640,00 €  

1.ii) ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

ΒΟΤΒΧΝΟΚΖΛΖ: 
  

Πιέγκα ιαπαξνζθνπηθήο απνθαηάζηαζεο βνπβσλνθήιεο, 

κε ηηο ηερληθέο ΣΑΡΡ θαη ΣΔΡ εκηαπνξξνθήζηκν 

απνηεινχκελν θαηά 25% κνλφθισλν ειαθξχ 

πνιππξνππιέλην θαη θαηά 75% απφ απνξξνθήζηκν 

PLLA. Γηαηίζεηαη ζε αλαηνκηθφ 3D ζρήκα γηα δεξιά ή 

απιζηεπά βνπβσλνθήιε.     

2 

 

660,00 € 

 

2. ΟΜΦΑΛΟΚΖΛΖ  
  

2.1 Απηνεθπηπζζφκελν εκη-απνξξνθήζηκν πιέγκα δηπιήο 

φςεο δχν πιηθψλ, απφ κνλφθισλν πνιππξνππιέλην αξαηήο 

πιέμεο θαη απνξξνθήζηκε αληηζπκθεηηθή κεκβξάλε απφ 

πδξνγέιε ελσκέλα απφ απνξξνθήζηκεο ίλεο PGA, κε 

δαθηχιην έθπηπμεο, ηζέπε θαη ηκάληεο θαζήισζεο, γηα 

απνθαηάζηαζε νκθαινθήιεο θαη επηγαζηξηθήο θήιεο. 

Γηαζηάζεηο 4,3Υ4,3cm, 6,4Υ6,4cm.  

1 (4,3x4,3 cm) 

1 (6,4x6,4 cm) 

 

 

330,00 € 

289,00 € 

 

 

2.2 Πιέγκα απηνεθπηπζζφκελν γηα ελδνπεξηηνλατθή 

απνθαηάζηαζε νκθαινθήιεο , απνηεινχκελν απφ   

αληηζπκθεηηθφ θηικ πδξφθηινπ θνιιαγφλνπ πνπ 

εθηείλεηαη 5mm πεξηκεηξηθά ηνπ πιέγκαηνο  θαη απφ  

ηξηζδηάζηαην κνλνθισλν πνιπεζηέξα κεγάισλ πφξσλ , κε 

ελζσκαησκέλν απνξξνθήζηκν δαθηχιην έθπηπμεο απφ 

PGLA , ηέζζεξα πηεξχγηα θαζήισζεο θαη 2 αθαηξνχκελεο 

ιαβέο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπνζέηεζεο ελσκέλεο κε 

ξάκκαηα κε ηα πηεξχγηα θαζήισζεο. Γηαζηάζεσλ 8,6cm. 

 

 

1 

 

 

500,00 € 

3. ΚΟΗΛΗΟΚΖΛΖ  
  

3.7 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟ Πιέγκα ελδνπεξηηνλατθφ 

δηάθαλν , κε ηξηζδηάζηαηε χθαλζε, δηπιήο φςεσο,   

απνηεινχκελν ζηελ κία πιεπξά απφ ηξηζδηάζηαην  

κνλφθισλν πνιπεζηέξα κε έλα εμηξά πηεξχγην 

δηζδηάζηαηνπ κνλφθισλνπ πνιπεζηέξα πξάζηλνπ 

ρξψκαηνο ζην θέληξν γηα δηεπθφιπλζε πξνζαλαηνιηζκνχ 

ηεο ηνπνζέηεζεο θαη ζηελ άιιε πιεπξά απφ 

          

         

        1 ( 15cm ) 

         

         

         

 

 

 

630,00 € 

 

 

 





7 

 

απνξξνθήζηκν πδξφθηιν αληηζπκθπηηθφ θηικ , απφ κείγκα 

ρνίξεηνπ θνιιαγφλνπ θαη γιπθεξφιεο κε 

πξσηνπνζεηεκέλα ξάκκαηα. Γηαζηάζεσλ :15cm 

ζηξνγγπιφ. 

4. ΚΑΘΖΛΧΣΗΚΑ ΠΛΔΓΜΑΣΧΝ    

4.5 Λαπαξνζθνπηθφ θαζεισηηθφ πιέγκαηνο 5mm 

 αξζξνχκελν απφ 0 έσο 65 κνίξεο θαη κε δπλαηφηεηα 

πιήξεο πεξηζηξνθήο. Να πεξηιακβάλεη 3 θαζέηεο ησλ 10 

θιηπ ζε κνξθή απνξξνθήζηκεο βίδαο απφ PGLA 

 

1 

 

 

595,00 € 

 

4.6 Αληαιαθηηθέο θαζζέηεο γηα Λαπαξνζθνπηθφ 

θαζεισηηθφ πιέγκαηνο 5mm  αξζξνχκελν απφ 0 έσο 65 

κνίξεο θαη κε δπλαηφηεηα πιήξεο πεξηζηξνθήο. 

 

1 

 

 

180,00 € 

 

ΓΔΝΗΚΟ  ΤΝΟΛΟ ΜΔ  ΦΠΑ 9%  5.824,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




