
 

                    

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                     Υίνο: 5 / 11 / 2021 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ &                                                           Αξηζ. Πξση.: 78/2021 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ                                        

2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

           «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»                                        

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ                         

Πιεξνθνξίεο: Γ. ΑΒΓΔΛΗΧΓΖ                         

Σει.: 22713/50258, 22713/50106                                                           

E-mail:promithion@xioshosp.gr 

E-mail: paragelies@xioshosp.gr 

 

ΠΡΟΚΛΖΖ  ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΡΑΜΜΑΣΧΝ» CPV  33141126-9   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 7.099,78 € ΜΔ ΦΠΑ  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ  

ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ 

ΣΗΜΖ 

 

Σν Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 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. 25/03-09-2020 (ΑΓΑ:6ΑΘΕ469073-ΑΤΓ), απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ. Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ε πξνκήζεηα 

«ΡΑΜΜΑΣΧΝ» γηα ηε θάιπςε ησλ  αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

3. Σελ ππ’ αξηζ. 10/06.04.2021 (ΑΓΑ:6Φ11469073-ΥΗΦ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

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

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε έξεπλα 

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

5. Σελ ππ’ αξηζ. 1850/14-10-2020 (ΑΓΑ:6ΖΛΦ469073-Λ2Ρ) αλάιεςε πίζησζεο. 

  

Πξνηίζεηαη  λα πξνβεί ζηελ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα  «ΡΑΜΜΑΣΧΝ»  

(CPV33141126-9), (ΚΑΔ:1311),  κε ζθνπφ ηελ εηήζηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ,  ζχκθσλα κε ηνλ 

πίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021. Δγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο 7.099,78  € κε 

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

Γηα ην ζθνπφ απηφ απεπζχλεη πξόζθιεζε κε αλνηρηή δηαδηθαζία ζπιινγήο πξνζθνξώλ πξνο 

θάζε ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη νηθνλνκνηερληθή πξνζθνξά, 

ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 





 

 

 

 

 

 

 

Α’  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ                                                                                                     
 

Αλαζέηνπζα Αξρή Γ. Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

Σίηινο 

πξνκήζεηαο/ CPV 
ΡΑΜΜΑΣΑ (CPV33141126-9) 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Γαπάλεο 
7.099,78 € ΜΔ ΦΠΑ 

Υξεκαηνδόηεζε 

 ΚΑΔ 1311 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 1850/14-10-2020  (AΓΑ:6ΖΛΦ469073-Λ2Ρ) 

 

Γ/λζε Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 

Γ. Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  

(Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Πξσηνθφιινπ) 

Σξόπνο Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 
e-mail: promithion@xioshosp.gr 

Καηαιεθηηθή 

Ζκεξνκελία 

Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 

15- 11 - 2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00 κκ. 

Σόπνο Γηεμαγσγήο 

Γηαγσληζκνύ 
Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ) 

Γεκνζηόηεηα 
 ΚΖΜΓΖ 

 www.xioshosp.gr 

Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

ΔΝΑ (1) ΔΣΟ  

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

Υξόλνο ηζρύνο 

πξνζθνξώλ 

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

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

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

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

Σερληθή θαη 

νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 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 άξζξν 95 

Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (θαζαξή αμία , 





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

θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3) 

 

Αμηνιόγεζε 

πξνζθνξώλ  

 

Ζ 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.  

Γηθαηνινγεηηθά 

θαηαθύξσζεο 

 

 

 

Ο «πξνζσξηλφο αλάδνρνο» κεηά απφ ελεκέξσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

απνζηέιιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο  εηο δηπινύλ, ηα νπνία λα 

έρνπλ ηζρύ 3 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί 

ζχκβαζε:  

-   Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε  

-   Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο   

-   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

-   Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

Τπνγξαθή ζύκβαζεο 

 

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 εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο κε ην 4% επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο 

(αξ.21 Ν.4782/21). 

 

- Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί πνηλή απόξξηςεο – ν ρξφλνο παξάδνζεο  ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. Λφγσ ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα 

πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη εηνηκνπαξάδνηα, 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 ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δειώλνπλ ππεύζπλα όηη δελ 

βξίζθνληαη ζε       κία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 σο 

απόδεημε ηεο κε ύπαξμεο ιόγσλ απνθιεηζκνύ. 

- 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 Γηνηθήηξηα 

ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

 

 

                                                                                                      Διέλε  Καληαξάθε 

 





 

 

 

 

 

Β’ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  ΚΑΗ ΠΗΝΑΚΑ ΜΔ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΡΑΜΜΑΣΧΝ 

Οη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο απνηεινχλ ηα ειάρηζηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ πνπ απαηηνχληαη, 

πξνθεηκέλνπ απηφ λα πξνζδηνξηζζεί αληηθεηκεληθά κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηε ρξήζε, γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη απφ ην 

Ννζνθνκείν, είλαη  δε απαξάβαηνη θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα 

κε ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

ε νξηζκέλα ζεκεία ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ θαη φπνπ δελ είλαη εθηθηή ε πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή ησλ 

δεηνπκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ίζσο λα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή εκπνξηθά ζήκαηα. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ηα δεηνχκελα πξντφληα είλαη απιψο αληίζηνηρα ή ηζνδχλακα ησλ ελδεηθηηθψο αλαθεξνκέλσλ. Οη ππνςήθηνη 

νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα αληίζηνηρα πξντφληα ηεθκεξηψλνληαο κε ηνλ θαιχηεξν θαηά ηελ θξίζε 

ηνπο ηξφπν ηελ αληηζηνηρία). 

1. ΠΛΔΚΣΖ ΜΔΣΑΞΑ. Πιεθηή κέηαμα, κε θαη ρσξίο βειόλε: Με απνξξνθήζηκα πνιύθισλα ξάκκαηα θπζηθήο κέηαμαο επηθαιπκκέλα  ή 

ελδεδπκέλα κε ζηιηθόλε ή θεξί , ώζηε λα πξνθαινύλ  ηνλ ειάρηζην ηξαπκαηηζκό ζηνπο ηζηνύο θαη λα πθίζηαληαη  ηελ ιηγόηεξε θζνξά. Οη  

βειόλεο λα απνηεινύληαη από πςειήο πνηόηεηαο θξάκα ράιπβα 455 θαη άλσ ή άιιν ηζνδύλακν κε πεξηεθηηθόηεηα  8-10% ζε ληθέιην ώζηε 

λα αληηζηέθνληαη ζε θάκςε-ζηξέβισζε, κε επηθάιπςε εληζρπκέλεο ζηιηθόλεο ε νπνία λα εμαζθαιίδεη κέγηζηε νιηζζεξόηεηα θαη θνπηηθή 

ηθαλόηεηα αθόκα θαη κεηά από πνιιαπιά πεξάζκαηα.  

α/α   USP GAUGE ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Μήθνο Ράκκαηνο 

(εθ.) 
Μήθνο βειόλεο (ρηι) 

11   4/0 1,5 δηπιή βειφλα, 3/8 θχθινπ ζηξνγγπιή 45 13 

12   6/0 0,7 δηπιή βειφλα ζπάηνπια, 3/8 θχθινπ 45 6 

14   8/0 0,4 δηπιή βειφλα ζπάηνπια, 3/8 θχθινπ 45 6 

15   9/0 0,3 δηπιή βειφλα ζπάηνπια, 3/8 θχθινπ 45 6 

16   10/0 0,3 δηπιή βειφλα ζπάηνπια, 3/8 θχθινπ 45 6 

       

2. ΜΟΝΟΚΛΧΝΟ ΠΟΛΤΑΜΗΓΗΟ (NYLON).πλζεηηθό κε απνξξνθήζηκν κνλόθισλν πνιπακίδην. Με απνξξνθήζηκα κνλόθισλα 

ξάκκαηα από αιηθαηηθά πνιπκεξή Nylon 6 θαη Nylon 6.6.Οη βειόλεο λα απνηεινύληαη από πςειήο πνηόηεηαο θξάκα ράιπβα 455 θαη άλσ ή 

άιιν ηζνδύλακν κε πεξηεθηηθόηεηα 8-10% ζε ληθέιην ώζηε λα αληηζηέθνληαη ζε θάκςε-ζηξέβισζε, κε επηθάιπςε εληζρπκέλεο ζηιηθόλεο ε 

νπνία λα εμαζθαιίδεη κέγηζηε νιηζζεξόηεηα θαη θνπηηθή ηθαλόηεηα αθόκα θαη κεηά από πνιιά πεξάζκαηα.  

α/α   USP GAUGE ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Μήθνο Ράκκαηνο 

Μήθνο 





  
(εθ.) 

Βειόλεο (ρηι.) 

11   4/0 1,5 
κε κηα βειφλε, 3/8 θχθινπ, δέξκαηνο 

(θφπηνπζα) 
45 19 

13   5/0 1 δηπιή βειφλα ζπάηνπια, 1/4 θχθινπ 45 8 

14   8/0 0,4 δηπιή βειφλα ζπάηνπια, 3/8 θχθινπ 30 6 

       

5. ΤΝΘΔΣΗΚΑ  ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΑ ΠΟΛΤΚΛΧΝΑ, ΜΔΖ ΣΖΡΗΞΖ, ΜΔΖ ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ. Από δηαθόξνπο ηύπνπο 

πνιπκεξώλ (Πνιπγιπθνιηθόπ νμεσο, Πνιπγιαθηίλε, Πνιπγιπθαπξόλε ή παξόκνην ) .Να δηαηεξνύλ ην 40-50% ηεο ηάζεο ηνπο γηα 21 κέξεο 

(Να δηαηεξνύλ ην 25 % ηεο ηάζεο ηνπο γηα 28 κέξεο). Να δηαηίζεληαη κε βειόλεο κε πεπιαηπζκέλν ζώκα θαη εζσηεξηθέο & εμσηεξηθέο 

επηκήθεο απιαθώζεηο γηα αζθαιέζηεξν θξάηεκα ζην βεινλνθάηνρν θαη αζθαιήο ελαιιαγή ηεο θνξάο ηεο βειόλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

δηεγρεηξεηηθώλ ρεηξηζκώλ. Ζ επηθάιπςε ηνπ ξάκκαηνο λα είλαη από ην  ίδην πιηθό γηα εμαζθάιηζε κέγηζηεο νκνηνγέλεηαο, ώζηε λα κε 

θζείξεηαη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θόκβσλ. Να απνξξνθνύληαη πιήξσο από ηνλ νξγαληζκό, θαηά κέζν όξν κεηά από 56-72 εκέξεο, 

πεξίπνπ. 

α/α 

  

USP GAUGE ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Μήθνο Ράκκαηνο 

(εθ.) 

Μήθνο 

  Βειόλεο (ρηι.) 

19   0 4 βειφλα ηχπνπ J ζηξνγγπιή 75 35 

21   6/0 0,7 δηπιή βειφλα ζπάηνπια, 1/4 θχθινπ 45 8 

23   8/0 0,4 δηπιή βειφλα ζπάηνπια, 3/8 θχθινπ 30 6,5 

24   10/0 0,5 δηπιή βειφλα ζπάηνπια, 3/8 θχθινπ 20 6 
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1. ΠΛΔΚΣΖ ΜΔΣΑΞΑ  

Α/

Α 

US

P 

GAU

GE 

ΠΔΡΗΓΡΑ

ΦΖ 

Μήθνο 

Ράκκαη

νο (εθ.) 

Μήθν

ο 

βειόλ

εο 

(ρηι) 

 Π.Σ 
ΣΔ

Μ. 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ 

ΣΗΜΖ  / ΣΗΜΖ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡ

ΗΟΤ 

ΤΝΟΛΗ

ΚΖ ΑΞΗΑ  

ΜΔ 

Φ.Π.Α 

9% 

11 4/0 1,5 

δηπιή 

βειφλα, 3/8 

θχθινπ 

ζηξνγγπιή 

45 13 
49.1.

91 
48 6,08 318,10 

12 6/0 0,7 

δηπιή 

βειφλα 

ζπάηνπια, 

3/8 θχθινπ 

45 6 
49.1.

91 
48 6,08 318,10 

14 8/0 0,4 

δηπιή 

βειφλα 

ζπάηνπια, 

3/8 θχθινπ 

45 6 
49.1.

91 
48 6,08 318,10 

15 9/0 0,3 

δηπιή 

βειφλα 

ζπάηνπια, 

3/8 θχθινπ 

45 6 
49.1.

91 
48 6,08 318,10 

16 
10/

0 
0,3 

δηπιή 

βειφλα 

ζπάηνπια, 

3/8 θχθινπ 

45 6 
49.1.

91 
48 6,08 318,10 

      
  Τ Ν Ο Λ 

Ο  
        

 
1.590,50  

2. ΜΟΝΟΚΛΧΝΟ  ΠΟΛΤΑΜΗΓΗΟ (NYLON). 

Α/

Α 

US

P 

GAU

GE 

ΠΔΡΗΓΡΑ

ΦΖ 

Μήθνο 

Ράκκαη

νο (εθ.) 

Μήθν

ο 

Βειόλ

εο 

(ρηι) 

 Π.Σ 
ΣΔ

Μ. 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ 

ΣΗΜΖ / ΣΗΜΖ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡ

ΗΟΤ 

ΤΝΟΛΗ

ΚΖ ΑΞΗΑ  

ΜΔ ΦΠΑ 

9% 

11 4/0 1,5 

κε κηα 

βειφλε, 3/8 

θχθινπ, 

δέξκαηνο 

(θφπηνπζα) 

45 19 
49.2.7

8 
360 0,78 306,07 

13 5/0 1 

δηπιή 

βειφλα 

ζπάηνπια, 

1/4 θχθινπ 

45 8 
ΔΚΣ

Ο 
48 10,90 570,28 

14 8/0 0,4 

δηπιή 

βειφλα 

ζπάηνπια, 

3/8 θχθινπ 

30 6 
ΔΚΣ

Ο 
72 10,90 855,43 

      
  Τ Ν Ο Λ 

Ο  
        

 
1.731,78 
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5. ΤΝΘΔΣΗΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΑ ΠΟΛΤΚΛΧΝΑ, ΜΔΖ ΣΖΡΗΞΖ, ΜΔΖ 

ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ. 

Α/

Α 

US

P 

GAU

GE 

ΠΔΡΗΓΡΑ

ΦΖ 

Μήθνο 

Ράκκαη

νο (εθ.) 

Μήθν

ο 

βειόλ

εο 

(ρηι.) 

 Π.Σ 
ΣΔ

Μ. 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ 

ΣΗΜΖ -ΣΗΜΖ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡ

ΗΟΤ 

ΤΝΟΛΗ

ΚΖ ΑΞΗΑ  

ΜΔ ΦΠΑ 

9% 

19 0 4 

βειφλα 

ηχπνπ J 

ζηξνγγπιή 

75 35 
ΔΚΣ

Ο 
72 4,80 376,70 

21 6/0 0,7 

δηπιή 

βειφλα 

ζπάηνπια, 

1/4 θχθινπ 

45 8 
ΔΚΣ

Ο 
48 14,00 732,48 

23 8/0 0,4 

δηπιή 

βειφλα 

ζπάηνπια, 

3/8 θχθινπ 

30 6,5 
ΔΚΣ

Ο 
48 22,00 1.151,04 

24 
10/

0 
0,5 

δηπιή 

βειφλα 

ζπάηνπια, 

3/8 θχθινπ 

20 6 
ΔΚΣ

Ο 
48 29,00 1.517,28 

      
  Τ Ν Ο Λ 

Ο  
        

 
3.777,50 

 

 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 9%  7.099,78€ 

 

 

 

 

 

 

 




