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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία
Γ. Ν. XIOY «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999094381

Ταχυδρομική διεύθυνση ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2

Πόλη ΧΙΟΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός 82100

Χώρα

Κωδικός ΝUTS

Τηλέφωνο 2271350258

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)) promithion  @  xioshosp  .  gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ  Γ.  Ν.  XIOY
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 2271350258 ΑΒΔΕΛΙΏΔΗΣ Γ.

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

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL))

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα  Αρχή είναι   ΝΠΔΔ  αποτελεί  μη  κεντρική  αναθέτουσα  αρχή  και  ανήκει  στο  υπουργείο
Υγείας.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας.

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 από τη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2271350258 και στο email): promithion  @  xioshosp  .  gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ». Η δαπάνη για την εν
λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 1311 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2021  του Φορέα.
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Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 2134/ (ΑΔΑΜ:22REQ010948983 , ΑΔΑ:
6Θ9Π469073-ΟΛ3) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος
2021 και  έλαβε  α/α 2134/2022 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο  εγκρίσεων & Εντολών
Πληρωμής του φορέα. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια Διάφορου υγειονομικού Υλικού.               

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 33621000-9 ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ, ΤΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (Υγειονομικό Υλικό
Διάφορο)  

Προσφορές  υποβάλλονται  για  το  σύνολο  της  υπό ανάθεση προμήθειας  ή  για
κάθε  είδος  ξεχωριστά,  σε  κάθε  περίπτωση  όμως  στο  σύνολο  της  ζητούμενης
ποσότητας και δεν πρέπει να υπερβαίνουν του προϋπολογισμού. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 140.768,99 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
4 %, 9% 17% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 160.437,42)  ΦΠΑ 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο  της  πλέον
συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη  προσφοράς,  βάσει
ΤΙΜΗΣ.

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. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

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

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
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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»

του  ν.  3310/2005  (Α’  30)  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66)
«Ονομαστικοποίηση   μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673)
σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με
το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά»
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς». 

του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

της υπ'  αριθμ.  57654/22.05.2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  με  θέμα :
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού  Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «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 αριθμ. 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)

της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

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 π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

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.  4314/2014  (Α’  265)  «Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L  156/16.6.2012)  στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 

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  π.δ  28/2015  (Α’  34)  «Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και
στοιχεία», 

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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 
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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, 

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.

Την υπ. αριθ. 34/12-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΖΨ469073-Τ1Α), απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
με  την  οποία  εγκρίνεται  από  άποψη  σκοπιμότητας  η  προμήθεια  «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΟΥ» για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Νοσοκομείου, καθώς επίσης και η διενέργεια
του διαγωνισμού. 

Την υπ. αριθ. 17/10-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΚΑ469073-ΡΟΥ), απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
με την οποία εγκρίνονται  οι  τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΟΥ».

Την υπ. αριθ. 2134/18-11-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Θ9Π469073-ΟΛ3 ).

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/08/2022 και
ώρα 23:00:00.

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

Α. Παραμένει για λόγους αρίθμησης.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  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:   168935,1    και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ

ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του
Ν. 4412/2016 : Χιώτικη Διαφάνεια.
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης  όπως προβλέπεται  στην περίπτωση (ιστ)  της παραγράφου 3 του
άρθρου  76  του  Ν.4727/2020,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η  Διακήρυξη  καταχωρήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη  διεύθυνση
(URL)):   www.xioshosp.gr . 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει:  Τον Ανάδοχο (Ν.4412/2016 άρθρο 379 παρ.
10,12 Ν3548/2007 άρθρο 4, Ν.3801/2009 άρθρο 46).

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,

γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα μέτρα για  να διαφυλάξουν  την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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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. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της

3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

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 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. 
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2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η
ελληνική έκδοση.

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. 

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,  που  είναι  δυνατόν  να  διαβαστούν  σε  κάθε  γλώσσα  και  δεν  είναι
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

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 των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, 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.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
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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, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

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, 5, 6 και 7 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.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά,  τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης

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.

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, ποσού  που
αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα : 
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 Περιγραφή Είδους Εγγυητική Συμμετοχής
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1
ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ

ΟΡΘΟΦΘΑΛΑΛΔΕΥΔΗ 18,00

2 FORMALDEHYDE 10% 2,68

3 FORTE LAST PLUS 10 cm x 4,5 cm 1,78

4 GEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ 3,20

5 GIEMSA  500 ml 2,64

6
HYDROGEN PEROXIDE (H2O2) 30%

( ΟΞΥΖΕΝΕ ) 3,84

7 PARAFORMALDEHYDE TABLETS 4,14

8 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο 0 0,02

9 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο 1 0,02

10 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο 2 0,05

11 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο 3 0,15

12 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο 4 0,15

13 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΡΙΝΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ 2,77

14 ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 10,85

15 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 6,43

16
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΓΙΑ

ΜΑΣΚΕΣ 0,32

17
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ

ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ 74,40

18 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 314,64

19
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΙΣΟΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 4,80

20 ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 0,40

21
ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ

ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2,89

22 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 0,77

23 ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 13,00

24 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ  ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΟ 9,60

25 ΒΡΟΓΧΟΣ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 8,90

26 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ 1,15

27
ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (15 mm) 1,53

28
ΔΟΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (85x30 mm) 5,79

29
ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (198x107Χ38 mm)Χ38 mm) 2,60

30
ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (198Χ107Χ38 mm)Χ50mm) 4,16

31 ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 180 ml 0,88

32 ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 250 ml 0,28

33 ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 500 ml 0,68

34 ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ1 lt 0,27

35 ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 2 lt 0,80
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36 ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5 lt 3,90

37
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 5,5

HI-LO 0,05

38
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 6 HI-

LO 0,09

39
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 6,5

HI-LO 0,17

40
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 7Χ38 mm) HI-

LO 0,85

41
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 7Χ38 mm),5

HI-LO 2,56

42
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 8 HI-

LO 2,48

43
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 8,5

HI-LO 0,80

44
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 9 HI-

LO 0,42

45 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ 22,22

46 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ 7,60

47
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟ 50

mm (AYTΟΚΟΛΛΗTO) 16,82

48 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 1 ΛΕΠΤΟΥ 6,60

49 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕΤΩΠΟΥ 2,14

50
ΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ 9,12

51 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ 2,22

52 ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ  7Χ38 mm) cm (x 20 m), 15 cm (x 20 m) 2,70

53 ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ 15 cm (x 20 m) 0,59

54 ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ  24x50 mm 0,20

55 ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ  22x22 mm 0,14

56 ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24x60 mm 1,60

57 ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΥ 25,00

58 ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ -ΡΟΥΤΙΝΑΣ 1,93

59 ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΟΥ 2,06

60 ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ 7,20

61 ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ (STERILE LOOPS 10 μl)l) 2,96

62 ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3,40

63 ΚΥΤΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 6,37

64
ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΕΣ) ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

69,15

65 ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΝΟ 2 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1,10

66 ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΝΟ 3 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1,10

67 ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΝΟ 4 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3,30

68 ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΝΟ 5  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2,20

69 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠ (ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ) 0,96
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70 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 0,47

71 ΛΕΠΙΔΕΣ TRM ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΥ Νο130 2,40

72 ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ FEATHER A35 3,68

73 ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ FEATHER N35HR 3,68

74 ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ FEATHER R35 11,04

75 ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ FEATHER S35 9,20

76 ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ 1,09

77 ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 49,50

78
ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ-

ΠΑΙΔΩΝ 12,00

79 ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ 1,61

80
ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ 8,80

81 ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΡΙΝΟΣ ΑΠΛΗ 2,85

82 ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (FFP3) 14,24

83 ΜΑΣΚA ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 2,58

84 ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 26,67

85 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ ΝΟ 11 0,77

86 ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 9,16

87 ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΧΤΕΝΑΚΙ 1,62

88
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ -

2,5 lt. 1,22

89
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 100 ml 5,12

90
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΜΗ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 100 ml 3,75

91 ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΔΡΩΝ ΧΑΡΤΙΝΟ 32,64

92 ΟΥΡΟΣΤΑΤΩ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,43

93
ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 0,27

94
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ ΕΝΗΛΗΚΩΝ - ΜΗ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 2 lt 5,35

95 ΟΥΡΟ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 0,14

96
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΡΑΒΔΙΑ ( MicroSponge -

Μικροσπόγγοι ) 0,38

97
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ

( PROOPHTA 66x5 mm ) 1,14

98
ΠΑΓΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ

(25 ml) 4,60

99 ΠΑΡΑΦΙΛΜ ΣΕ ΡΟΛΑ 5 cm x 15 m 1,92

100 ΠΑΡΑΦΙΝΗ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ) 5,70

101 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕS 19G 0,53

102 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕS 21G 0,50

103 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕS 23G 1,05

104 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕS 25G 0,02
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105 ΠΙΝΕΛΛΑ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ 0,48

106 ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR 1 ml 0,13

107 ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR 3 ml 1,10

108 ΠΟΔΙΑ NAYLON MΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 137,60

109 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΓΚΕΤΕΣ 1,40

110 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 6,05

111 ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ 30 ml 0,06

112 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 100 cm 0,58

113 ΠΡΟΚΑΡΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 2,10

114 ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟ ΥΓΡΟ 200 ml 16,80

115
ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ

ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 500 ml 2,56

116
ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΜΕΙΓΜΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

500 ml 9,92

117 ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 6,03

118 ΡΟΜΠΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 34,40

119 ΣΑΚΚΟΙ ΝΕΚΡΩΝ 12,90

120 ΣΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ  ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2,98

121 ΣΑΚΟΙ ΝΕΚΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ 1,13

122
ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ  ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ

KAI ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2,99

123
ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

10x100 mm 9,73

124
ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΧΓΕΙΡΗΤΙΚΟΣ

ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 25,80

125 ΣΕΤ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 14,60

126 ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 11,00

127 ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΣΤΟΜΙΑΣ 7,00

128 ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ 19,00

129
ΣΕΤ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ-ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 36,00

130 ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 8,03

131 ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ 34,80

132 ΣΕΤ ΣΤΕΡΝΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 1,00

133 ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 3,95

134
ΣΚΟΥΦΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ

ΧΡΗΣΗΣ 6,43

135 ΣΠΑΣΤΟ ΦΟΡΕΙΟ ΦΑΡΑΣΙ 2,56

136 ΣΤΑΤΟ ΓΙΑ ΟΡΟΥΣ 5,44

137
ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΓΡΩΝ 1,36

138 ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ 5,44

139 ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ 11,92

140 ΣΥΚΙΑ KIWI 19,60
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141 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3 WAY STOP-COCK 16,02

142 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΥΠΟΥ Υ 15,00

143
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 20,00

144 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ 10,80

145
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

BAXTER COLLEAGUE (EMC 9611G) 43,20

146
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

BAXTER COLLEAGUE (EMC 9667Χ38 mm)) 10,00

147 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 11,37

148
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ

ΠΙΕΣΗΣ 0,85

149 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΡΟΥ ΑΠΛΕΣ 105,04

150 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ 49,07

151 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ 2 WAY 4,36

152 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 8,36

153 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΙΕΣΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 0,73

154
ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

(ΠΟΥΑΡ) 15,00

155
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΥΒΩΝ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 1,04

156 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 25 0,88

157 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 28 1,10

158
ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 1,48

159
ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΖΑΚΧΑΡΟΥ. 12,71

160
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

STERI- STRIP 12 mm x 100 mm + 10% και  6 mm
x 100 mm  + 10%

0,36

161 ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ HANSAPLAST (22 mm) 0,34

162 ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ HANSAPLAST (19 x 7Χ38 mm)2 mm) 0,28

163 ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΗΞΗΣ ΥΜΕΝΩΝ 12,00

164 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ΜΕΓΕΘΗ 7Χ38 mm),5 2,24

165 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ΜΕΓΕΘΗ  8,5 1,12

166
ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ

ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ 0,29

167 ΥΔΡΟΤΖΕΛ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 4,68

168 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΕΣΤ PAP 8,60

169
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 43,00

170 ΦΟΡΜΟΛΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ (10% BUFFERED) 1,80

171 ΧΑΡΤΙ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ 0,59

172
ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ

ΜΕ SHILER AT-1 2,62

173
ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ

ΜΕ NIHON KODEN FQW 110-2-140 2,39

174
ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ

ΜΕ ΝΚ  FQW 210-3-140 3,15
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175
ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΟ

ΜΕ (BIOCARE Ie6) 112x140 mm 0,90

176
ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΟ

ΜΕ MAC 800 4,80

177
ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΟ

ΜΕ SCHILLER AT-101 2,10

178
ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΟ

ΜΕ ΙΕ6 BIOCARE (112x140x160) 1,80

179
ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ

PHILIPS (H.P.) 1911 3,75

180
ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 210Χ140  ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ

EDAN SE 1201 9,00

181 ΧΑΡΤΙ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ 3,94

182
ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL M SERIES BIPHASIC

200 JOULES MAX 0,96

183
ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ NIHON-KOHDEN

CARDIOLIFE 0,60

184

ΣΕΝ∆ΟΝΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΑΠΌ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ

∆ΙΑΤΡΗΤΟ ΑΝΑ 40-50 cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ
60 cm x 50 m ΜΗΚΟΣ

29,60

185 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΝΟ. 10 0,64

186 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΝΟ. 12 0,25

187 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΝΟ. 15 1,28

188 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΝΟ. 20 0,29

189 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΝΟ. 21 0,32

190 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 45 x 7Χ38 mm)5 5,40

191 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 7Χ38 mm)5 x 90 15,12

192
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ

ΟΠΗ 45 x 7Χ38 mm)5 2,14

193
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ 100 x

120 ( 100 x 100 ) 3,95

194 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 60 min 1,40

195 ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 0,30

196
ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 2,7Χ38 mm)5 mm ΠΑΙΔΩΝ

(MACROVIEW) 0,21

197 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ PS 7Χ38 mm)5x12 mm 1,10

198 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ PS 100x16mm 1,94

199 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΩΤΟΣ ALEXANDER 4,02

200
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΔΥΟ

ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ 5,60

201 ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 6,00

202
ΛΑΔΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ/ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

ΣΕ ΚΑΤΑΚΕΛΙΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 1,55

   

203 ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ FISTULA 16 G 75,00

204 ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ FISTULA 17Χ38 mm) G 7,50

205 ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ 7Χ38 mm)50gr 175,00
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206 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 51,80

207
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 5,12

208
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 1,28

209
ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ

ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Υ 10,00

210 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΚΛΑΠΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4,10

211
ΣΕΤ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 99,60

212
ΣΕΤ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ

ΧΡΗΣΗ ΜΕ FISTULA 88,00

213
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ 

97,50

214 ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ ΑΝΥΔΡΟ 6,40

215
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ DOPUR
ULTRA

1,91

216
ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ EF-O2A

ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NIKKISO MODEL DBB-05 32,61

217
ANTIΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ FORCLEAN ΓΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FORMULA 73,80

218
ANTIΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ MULTIPURE ΓΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FORMULA 37,00

219
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 50% ΓΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NIPRO 1,80

220
ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

NIPRO CUT FILTER CF 609N 54,00

221
ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NIPRO

A363R-V849 70,00

Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς δώσουν προσφορά για περισσότερα από ένα είδος, τότε η
εγγυητική  συμμετοχής τους  θα πρέπει  να προκύπτει  από το άθροισμα των ποσών των εγγυητικών
συμμετοχής των ειδών που προσφέρουν σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. 

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 23/09/2023, 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.
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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  2.2.8,  γ)  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  από  την  παρούσα
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 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 ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα: 

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
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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). 

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) (παραμένει για λόγους αρίθμησης)

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  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 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,
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(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 έχει  υπαχθεί  σε διαδικασία
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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, 

(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 2.2.9.2 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. Παραμένει για λόγους αρίθμησης.

2.2.3.6.  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.

2.2.3.7. 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
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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.

2.2.3.8. 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.

2.2.3.9. 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. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον  αφορά την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τρία τελευταία
έτη ίσο ή μεγαλύτερο με το ύψος του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης με ΦΠΑ.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά
από τα μέλη της ένωσης.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) κατά  τη  διάρκεια  των  ετών  2019-2021-2022,  να  έχουν  εκτελέσει  τουλάχιστον  (1)  μια  σύμβαση
συναφούς αντικειμένου, ήτοι  προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ,  η συμβατική αξία (άνευ
ΦΠΑ) της οποίας να ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό 75% της εκτιμώμενης αξίας του είδους για το
οποίο υποβάλλεται η προσφορά (άνευ ΦΠΑ).

β)  Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  του  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΔΙΑΦΟΡΟΥ να  είναι  σύμφωνες  με  τις
προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη Παράρτημα ΙΙ.  
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
ότι απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

(παραμένει για λόγους αρίθμησης)

2.2.8.2. Υπεργολαβία

(παραμένει για λόγους αρίθμησης)

2.2.9 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 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του
ΕΕΕΣ,  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  2.2.9.1,  κατά  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  της
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της
παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με  την
παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων  στηρίζεται  υποχρεούνται  να
αποδεικνύουν,  κατά τα οριζόμενα στις  παραγράφους 2.2.9.1  και  2.2.9.2,  ότι  δεν συντρέχουν οι  λόγοι
αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση.

Στην περίπτωση που  o οικονομικός φορέας αναφέρει  στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα
οριζόμενα  στις  παραγράφους  2.2.9.1  και  2.2.9.2,  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

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. 

2.2.9.1 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 των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης, προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους,  ως
δικαιολογητικό  συμμετοχής, το  προβλεπόμενο  από  το  άρθρο  79  παρ.  1  και  3  του  ν.  4412/2016
Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  στην  παρούσα
Παράρτημα  ΙΙΙ, 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.
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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. 

Ώς 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.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Για  την  απόδειξη  της  μη συνδρομής  λόγων αποκλεισμού  κατ’  άρθρο  2.2.3  και  της  πλήρωσης  των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, 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.
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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 το 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 .

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) 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:

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
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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 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

στ) παραμένει για λόγους αρίθμησης.

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 στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό
που  εκδίδεται  από  την  οικεία  υπηρεσία  του  Γ.Ε.Μ.Η.  των  ως  άνω  Επιμελητηρίων.  Για  την  απόδειξη
άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων. 

Εάν  ο  οικονομικός  φορέας,  για  βάσιμο  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  ανωτέρω
δικαιολογητικά,  μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
κατάλογο κυριότερων παραδόσεων την τελευταία τριετία. 

Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ζητούμενα
στο κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών. 
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Β.6. 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 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 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.7. 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.
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Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά,  για κάθε  οικονομικό  φορέα που συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα με  τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει,  ιδίως,  σχετική  έγγραφη  δέσμευση  των  φορέων  αυτών  για  τον  σκοπό  αυτό.  Ειδικότερα,
προσκομίζεται  έγγραφο  (συμφωνητικό  ή  σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου  απόφαση  του  αρμοδίου
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου
αμφότεροι,  διαγωνιζόμενος   οικονομικός  φορέας  και  τρίτος  φορέας,  εγκρίνουν  τη  μεταξύ  τους
συνεργασία  για  την  κατά  περίπτωση  παροχή  προς  τον  διαγωνιζόμενο  της  χρηματοοικονομικής  ή/και
τεχνικής  ή/και  επαγγελματικής  ικανότητας  του  φορέα,  ώστε  αυτή  να  είναι  στη  διάθεση  του
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει  στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η
σύμβαση. 

Β.10.  Στην  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  δηλώνει  στην  προσφορά  του  ότι  θα  κάνει  χρήση
υπεργολάβων,  στις  ικανότητες  των  οποίων  δεν  στηρίζεται,  προσκομίζεται  υπεύθυνη  δήλωση  του
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή  υπεργολαβίας  και  υπεύθυνη  δήλωση  των  υπεργολάβων  ότι  αποδέχονται  την  εκτέλεση  των
εργασιών. 

Β.11. 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

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης  για
το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά, σε κάθε
περίπτωση  όμως  στο  σύνολο  της  ζητούμενης  ποσότητας  και  δεν  πρέπει  να
υπερβαίνουν του προϋπολογισμού. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η  ένωση  Οικονομικών  Φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
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τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, 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.

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 

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 στα άρθρα 36 και 37 και στην
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021
(Β΄2453/  09.06.2021)  Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  και  Ψηφιακής
Διακυβέρνησης  με  θέμα  «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)»  (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  τις  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.
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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-Apostil)l)e 

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. 

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 το γραφείου πρωτοκόλλου ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΝΑ ΜΗΝ
ΑΝΟΙΧΘΕΙ, 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 (Apostil)l)e), 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.
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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
Apostil)l)e  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 το γραφείου πρωτοκόλλου ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΝΑ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ, 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.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

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
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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.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  ...
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 οικονομικοί φορείς αναφέρουν: 

Τη  χώρα  παραγωγής  του  προσφερόμενου  προϊόντος  και  την  επιχειρηματική  μονάδα  στην  οποία
παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

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 τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί
να  αποτυπωθεί  αναλυτικά  η  οικονομική  προσφορά,  ο  προσφέρων  θα  επισυνάψει  στον  (υπο)φάκελο
«οικονομική προσφορά» την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 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 (παρ. 5 περ. α’ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

Επίσης στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να δηλώνεται ο κωδικός και η τιμή του Παρατηρητηρίου
Τιμών και στην περίπτωση που το είδος δεν είναι καταχωρημένο στο ΠΤ ο προμηθευτής θα υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι το είδος δεν είναι καταχωρημένο σε ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς του. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 

Ώς απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΏ ή καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΏ 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 όπως αυτός
καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή (παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016). 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ΔΩΔΕΚΑ
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη
κανονική.

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  του  ν.  4412/2016  και  την  παράγραφο  2.2.2.  της  παρούσας,  κατ'
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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. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος 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,
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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. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

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.
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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 τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική

Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 29 / 08 / 2022 και
ώρα 11:00 ημέρα Δευτέρα. 

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.
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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.

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  όλων  των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 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 των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  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.
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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  το  γραφείου  πρωτοκόλλου  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΝΔΕΙΞΗ  ΝΑ  ΜΗΝ  ΑΝΟΙΧΘΕΙ,  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.

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 2.2.8 (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 -2.2.8 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
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αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας. 

Η  αναθέτουσα  αρχή,  αιτιολογημένα  και  κατόπιν  γνώμης  της  αρμόδιας  επιτροπής  του  διαγωνισμού,
μπορεί να  κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από
αυτή που καθορίζεται στον πίνακα ποσοτήτων σε ποσοστό επί τοις εκατό που θα καθοριστεί  από την
οικονομική προσφορά του προσφέροντα οικονομικού φορέα και θα καθοριστεί πριν την υπογραφή της
σύμβασης.   

 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:

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
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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 και οριστική 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 .

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

Σελίδα 40





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. 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.

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
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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
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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 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

4.1.1 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 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 4.5, 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 (15) μηνών.

Η/Οι  εγγύηση/εις  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται/ονται  στο  σύνολό του/ς  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 των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 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΄  .  
Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  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 παραμένει για λόγους αρίθμησης.

4.3.3.   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, 
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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. 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

4.4       Υπεργολαβία (διατηρείται για λόγους αρίθμησης)  

4.5 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/

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 λόγους
της παραγράφου 4.6, 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. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. 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  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. 

Σελίδα 45





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. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα
σχέδιο σύμβασης.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών

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  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 των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (αρ. 3 του Ν. 3580/2007)

ε) Κράτηση 0,02% υπέρ Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (αρ. 4 του Ν. 4782/2021 παρ.6)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 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 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 15 ημερών από την κοινοποίηση

1
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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) παραμένει για λόγους αρίθμησης.  

γ)  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 Οπου: 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.

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  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
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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 - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής  αντίστοιχα,  εφόσον  ο  ανάδοχος  δεν  καταθέσει  το
απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 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),  6.4.
(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  τήρηση  ενδικοφανούς  διαδικασίας  αν  ασκείται  από  τον
ενδιαφερόμενο  αγωγή,  στο  δικόγραφο της  οποίας  δεν  σωρεύεται  αίτημα  ακύρωσης  ή  τροποποίησης
διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

Σελίδα 49





6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας μέσα στο χρόνο
παράδοσης που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στις αποθήκες του Νοσοκομείου ή στο χώρο που θα τους
υποδειχθεί από το γραφείο Διαχείρισης, τμηματικά και ανάλογα με τις  ανάγκες, με έξοδα, ευθύνη και
μέριμνα του ιδίου. 

Η  παραλαβή  της  προμήθειας  θα  πραγματοποιείται  εντός  3  (τριών)  εργάσιμων  ημερών από  την
ημερομηνία αποστολής στον ανάδοχο της ανωτέρω εγγράφου παραγγελίας από το νοσοκομείο, από την
αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει
σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.

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.4412/16 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 προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος
των υλικών γίνεται με την πρακτική δοκιμασία.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
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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. 4412/16.

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.4412/16.  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΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

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. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους που προβλέπονται στη σύμβαση. 

Αν η παραλαβή των υλικών και  η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί  από την
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται
προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από
την  υπηρεσία  που  παραλαμβάνει  τα  υλικά  αποδεικτικό  προσκόμισης  τούτων,  σύμφωνα  δε  με  την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία
της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών
πρωτοκόλλων.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό

Παραμένει για λόγους αρίθμησης. 

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. 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.
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6.4.2. 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.

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Υποχρεωτική αποστολή δειγμάτων για τα είδη που θα προσφέρει οι οικονομικοί
φορείς.

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Παραμένει για λόγους αρίθμησης. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής 

Παραμένει για λόγους αρίθμησης. 

              Η Διοικήτρια

Κανταράκη Ελένη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με «ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ» για την ετήσια κάλυψη των αναγκών του. 

Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από τη δημοσίευση της στο ΚΗΜΔΗΣ και λήγει ένα (1) έτος μετά ή έως
εξαντλήσεως  των  ποσοτήτων,  με  δικαίωμα  τρίμηνης  παράτασης  μετά  από  απόφαση  του  Γ.Ν.  Χίου
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», με τους ίδιους όρους και τιμές της αρχικής σύμβασης. 

Απαιτήσεις  :  Όσα  αναφέρονται  στο  παράρτημα  II των  τεχνικών  προδιαγραφών  το  οποίο  αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας διακήρυξης. 

Τόπος Υλοποίησης / παράδοσης : Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:  140.768,99 €

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:  Το εκτιμώμενο ποσό ανέρχεται συνολικά έως του ποσού
των  140.768,99  €  χωρίς  ΦΠΑ  και  160.437,42  €  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  4%  9%  και  17%  όπως
περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 Περιγραφή Είδους
Ποσότητα για

Διακήρυξη
ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ   ΜΕ

ΦΠΑ

1
ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ

ΟΡΘΟΦΘΑΛΑΛΔΕΥΔΗ 25,00 936,00

2 FORMALDEHYDE 10% 100,00 156,78

3 FORTE LAST PLUS 10 cm x 4,5 cm 50,00 97,01

4 GEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ 200,00 187,20

5 GIEMSA  500 ml 3,00 154,44

6 HYDROGEN PEROXIDE (H2O2) 30%  ( ΟΞΥΖΕΝΕ ) 200,00 224,64

7 PARAFORMALDEHYDE TABLETS 3,00 242,19

8 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο 0 3,00 0,91

9 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο 1 3,00 0,90

10 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο 2 10,00 3,04

11 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο 3 50,00 8,72

12 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο 4 50,00 8,72

13 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΡΙΝΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ 30,00 161,87

14 ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 90,00 591,57

15 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 300,00 376,05
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16 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ 7,00 18,51

17 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ 200,00 4352,40

18 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 228,00 18406,44

19
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΙΣΟΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 20,00 261,60

20 ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 20,00 23,17

21
ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ

ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2500,00 157,25

22 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 4000,00 42,00

23 ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 10,00 760,50

24 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ  ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΟ 1000,00 561,60

25 ΒΡΟΓΧΟΣ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 50,00 520,67

26 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ 8000,00 67,20

27
ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (15 mm) 1500,00 89,55

28
ΔΟΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (85x30 mm) 1000,00 338,70

29
ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

(198x107Χ38 mm)Χ38 mm) 250,00 152,10

30
ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

(198Χ107Χ38 mm)Χ50mm) 400,00 243,36

31 ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 180 ml 200,00 51,48

32 ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 250 ml 50,00 16,38

33 ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 500 ml 100,00 39,78

34 ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ1 lt 30,00 15,80

35 ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 2 lt 30,00 46,68

36 ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5 lt 400,00 228,36

37 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 5,5 HI-LO 5,00 2,72

38 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 6 HI-LO 10,00 5,44

39 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 6,5 HI-LO 10,00 9,90

40 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 7Χ38 mm) HI-LO 50,00 49,50

41 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 7Χ38 mm),5 HI-LO 300,00 149,88

42 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 8 HI-LO 200,00 145,34

43 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 8,5 HI-LO 100,00 46,54

44 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 9 HI-LO 50,00 24,80

45 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ 10,00 1300,00

46 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ 10,00 444,60

47
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟ 50 mm

(AYTΟΚΟΛΛΗTO) 30000,00 984,00

48 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 1 ΛΕΠΤΟΥ 300,00 386,10
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49 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕΤΩΠΟΥ 5,00 125,01

50
ΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ 400,00 533,52

51 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ 60,00 129,87

52 ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ  7Χ38 mm) cm (x 20 m), 15 cm (x 20 m) 15,00 147,15

53 ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ 15 cm (x 20 m) 4,00 34,23

54 ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ  24x50 mm 2000,00 11,80

55 ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ  22x22 mm 3000,00 8,40

56 ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24x60 mm 2000,00 93,60

57 ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΥ 50,00 1462,50

58 ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ -ΡΟΥΤΙΝΑΣ 2,00 113,02

59 ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΟΥ 1000,00 120,50

60 ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ 1000,00 421,20

61 ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ (STERILE LOOPS 10 μl)l) 10000,00 173,00

62 ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 50,00 198,90

63 ΚΥΤΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 800,00 372,80

64
ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

(ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΕΣ) ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ

2000,00 4045,40

65 ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΝΟ 2 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 10,00 64,35

66 ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΝΟ 3 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 10,00 64,35

67 ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΝΟ 4 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 30,00 193,05

68 ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΝΟ 5  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 20,00 128,70

69 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠ (ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ) 80,00 56,16

70 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 60,00 27,38

71 ΛΕΠΙΔΕΣ TRM ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΥ Νο130 40,00 140,40

72 ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ FEATHER A35 2,00 215,28

73 ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ FEATHER N35HR 2,00 215,28

74 ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ FEATHER R35 6,00 645,84

75 ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ FEATHER S35 5,00 538,20

76 ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ 50,00 63,77

77 ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 1700,00 2895,98

78 ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ 1000,00 702,00

79 ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ 300,00 94,41

80
ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-

ΠΑΙΔΩΝ 1000,00 514,80

81 ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΡΙΝΟΣ ΑΠΛΗ 1000,00 166,70

82 ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (FFP3) 800,00 833,04

83 ΜΑΣΚA ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 1000,00 150,80

84 ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 50000,00 1560,00
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85 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ ΝΟ 11 150,00 45,00

86 ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 10000,00 536,00

87 ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΧΤΕΝΑΚΙ 1500,00 94,80

88 ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ - 2,5 lt. 100,00 71,14

89
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 100 ml 4000,00 299,60

90
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΜΗ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 100 ml 3000,00 219,30

91 ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΔΡΩΝ ΧΑΡΤΙΝΟ 2000,00 1909,40

92 ΟΥΡΟΣΤΑΤΩ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 200,00 25,38

93
ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 50,00 15,56

94
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ ΕΝΗΛΗΚΩΝ - ΜΗ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 2 lt 2000,00 313,20

95 ΟΥΡΟ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 5,00 8,31

96
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΡΑΒΔΙΑ ( MicroSponge -

Μικροσπόγγοι ) 100,00 20,71

97
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ ( PROOPHTA

66x5 mm ) 2,00 62,13

98
ΠΑΓΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ (25

ml) 100,00 269,10

99 ΠΑΡΑΦΙΛΜ ΣΕ ΡΟΛΑ 5 cm x 15 m 20,00 112,32

100 ΠΑΡΑΦΙΝΗ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ) 30,00 333,45

101 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕS 19G 700,00 31,15

102 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕS 21G 700,00 28,98

103 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕS 23G 2000,00 61,40

104 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕS 25G 20,00 0,89

105 ΠΙΝΕΛΛΑ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ 4,00 28,08

106 ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR 1 ml 1000,00 7,50

107 ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR 3 ml 5,00 64,35

108 ΠΟΔΙΑ NAYLON MΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 4000,00 8049,60

109 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΓΚΕΤΕΣ 200,00 81,90

110 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 30000,00 354,00

111 ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ 30 ml 400,00 3,36

112 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 100 cm 300,00 33,66

113 ΠΡΟΚΑΡΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 30,00 122,85

114 ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟ ΥΓΡΟ 200 ml 200,00 873,58

115
ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΝΤΕΡΙΚΗ

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 500 ml 20,00 133,12

116
ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΜΕΙΓΜΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 500

ml 40,00 515,84

117 ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 10000,00 353,00

118 ΡΟΜΠΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 2000,00 2012,40

119 ΣΑΚΚΟΙ ΝΕΚΡΩΝ 50,00 754,65
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120 ΣΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ  ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 30,00 162,52

121 ΣΑΚΟΙ ΝΕΚΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ 3,00 65,99

122
ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ  ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ KAI

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 30,00 162,85

123
ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 10x100

mm 35,00 530,29

124 ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΧΓΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 100,00 1406,10

125 ΣΕΤ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 5,00 854,10

126 ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 5,00 599,50

127 ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΣΤΟΜΙΑΣ 5,00 381,50

128 ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ 10,00 1111,50

129
ΣΕΤ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ-ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 20,00 2106,00

130 ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 50,00 469,75

131 ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ 10,00 1896,60

132 ΣΕΤ ΣΤΕΡΝΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 10,00 58,62

133 ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 2500,00 231,08

134
ΣΚΟΥΦΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ

ΧΡΗΣΗΣ 20000,00 376,00

135 ΣΠΑΣΤΟ ΦΟΡΕΙΟ ΦΑΡΑΣΙ 1,00 149,76

136 ΣΤΑΤΟ ΓΙΑ ΟΡΟΥΣ 4,00 318,24

137 ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ 4,00 79,56

138 ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ 400,00 318,24

139 ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ 2,00 697,60

140 ΣΥΚΙΑ KIWI 20,00 1146,60

141 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3 WAY STOP-COCK 10000,00 937,00

142 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΥΠΟΥ Υ 300,00 780,00

143
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 10,00 1170,00

144 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ 3,00 631,80

145
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

BAXTER COLLEAGUE (EMC 9611G) 400,00 2354,40

146
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

BAXTER COLLEAGUE (EMC 9667Χ38 mm)) 100,00 585,00

147 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 70,00 619,57

148
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ

ΠΙΕΣΗΣ 15,00 49,84

149 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΡΟΥ ΑΠΛΕΣ 50000,00 6145,00

150 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ 6000,00 2870,48

151 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ 2 WAY 100,00 255,06

152 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 2500,00 489,06

153 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΙΕΣΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 10,00 42,82

154 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΠΟΥΑΡ) 10,00 877,50
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155
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΥΒΩΝ

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 2,00 60,84

156 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 25 4,00 51,48

157 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 28 5,00 64,35

158
ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 400,00 86,76

159 ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΑΚΧΑΡΟΥ. 300,00 692,64

160
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ STERI-

STRIP 12 mm x 100 mm + 10% και  6 mm x 100 mm  +
10%

500,00 19,60

161 ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ HANSAPLAST (22 mm) 3000,00 18,30

162 ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ HANSAPLAST (19 x 7Χ38 mm)2 mm) 2000,00 15,20

163 ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΗΞΗΣ ΥΜΕΝΩΝ 50,00 624,00

164 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ΜΕΓΕΘΗ 7Χ38 mm),5 20,00 130,80

165 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ΜΕΓΕΘΗ  8,5 10,00 65,40

166 ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ 1000,00 17,00

167 ΥΔΡΟΤΖΕΛ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 60,00 255,08

168 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΕΣΤ PAP 100,00 447,20

169 ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 1000,00 2515,50

170 ΦΟΡΜΟΛΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ (10% BUFFERED) 10,00 105,30

171 ΧΑΡΤΙ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ 1000,00 34,60

172
ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ

SHILER AT-1 50,00 153,27

173
ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ

NIHON KODEN FQW 110-2-140 40,00 139,94

174
ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΝΚ

FQW 210-3-140 35,00 184,28

175
ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ

(BIOCARE Ie6) 112x140 mm 10,00 52,65

176
ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ

MAC 800 60,00 280,80

177
ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ

SCHILLER AT-101 40,00 122,62

178
ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΙΕ6

BIOCARE (112x140x160) 20,00 105,30

179
ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ

PHILIPS (H.P.) 1911 50,00 219,38

180
ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 210Χ140  ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ EDAN

SE 1201 100,00 526,50

181 ΧΑΡΤΙ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ 20,00 230,49

182
ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL M SERIES BIPHASIC 200

JOULES MAX 20,00 56,16

183 ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ NIHON-KOHDEN CARDIOLIFE 20,00 35,00

184

ΣΕΝ∆ΟΝΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΑΠΌ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ

∆ΙΑΤΡΗΤΟ ΑΝΑ 40-50 cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 60 cm
x 50 m ΜΗΚΟΣ

1000,00 1731,60

185 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΝΟ. 10 10,00 37,44
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186 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΝΟ. 12 5,00 14,86

187 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΝΟ. 15 20,00 74,88

188 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΝΟ. 20 5,00 16,67

189 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΝΟ. 21 5,00 18,72

190 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 45 x 7Χ38 mm)5 1000,00 315,90

191 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 7Χ38 mm)5 x 90 2000,00 884,52

192
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΟΠΗ 45

x 7Χ38 mm)5 500,00 125,19

193
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ 100 x 120

( 100 x 100 ) 200,00 230,96

194 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 60 min 10,00 81,90

195 ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 300,00 17,55

196
ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 2,7Χ38 mm)5 mm ΠΑΙΔΩΝ

(MACROVIEW) 150,00 12,39

197 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ PS 7Χ38 mm)5x12 mm 5000,00 64,35

198 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ PS 100x16mm 7000,00 113,40

199 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΩΤΟΣ ALEXANDER 2,00 235,17

200
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΔΥΟ

ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ 10,00 327,50

201 ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 30,00 327,00

202
ΛΑΔΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ/ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΣΕ

ΚΑΤΑΚΕΛΙΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 10,00 84,60

    

203 ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ FISTULA 16 G 15000,00 4087,50

204 ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ FISTULA 17Χ38 mm) G 1500,00 408,75

205 ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ 7Χ38 mm)50gr 7000,00 9537,50

206 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 10,00 2823,10

207
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 20,00 279,03

208
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 5,00 69,76

209
ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ

ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Υ 200,00 520,00

210 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΚΛΑΠΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 1000,00 239,80

211
ΣΕΤ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 2000,00 5428,20

212
ΣΕΤ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ

ΧΡΗΣΗ ΜΕ FISTULA 4000,00 4796,00

213
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ
ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ 

500,00 5313,75

214 ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ ΑΝΥΔΡΟ 200,00 374,40

215
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ DOPUR ULTRA 4,00 111,62

216
ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ EF-O2A ΓΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NIKKISO MODEL DBB-05 10,00 1907,50
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217
ANTIΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ FORCLEAN ΓΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FORMULA 30,00 4317,30

218
ANTIΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ MULTIPURE ΓΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FORMULA 10,00 2164,50

219
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 50% ΓΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NIPRO 5,00 105,30

220
ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NIPRO

CUT FILTER CF 609N 10,00 3159,00

221
ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NIPRO

A363R-V849 1000,00 3640,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  –   Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  (προσαρμοσμένο  από  την
Αναθέτουσα Αρχή)

 Περιγραφή Είδους Προδιαγραφές

1
ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ
ΟΡΘΟΦΘΑΛΑΛΔΕΥΔΗ

Απολυμl)αντικό και αποστειρωτικό διάλυμl)α ορθοφθαλαλδεΰδης 0,55% έτοιμl)ο προς
χρήση. Να είναι δραστικό έναντι βακτηριδίων, μl)υκήτων, μl)υκοβακτηριδίων, ιών (HIV,
HBV,  HCV,  Polio,  Adeno,  Noro) και σπόρων βακτηρίων. Ο χρόνος επίτευξης του
απολυμl)αντικού  αποτελέσμl)ατος  να  μl)ην  υπερβαίνει  τα  5  λεπτά  για  βακτήρια,
μl)υκοβακτήρια, μl)ύκητες/ζύμl)ες και ιούς. Να έχει σποροκτόνο δράση εντός το πολύ 1
ώρας. Να επισυναφθούν μl)ελέτες αποτελεσμl)ατικότητας για το ζητούμl)ενο φάσμl)α από
διαπιστευμl)ένους φορείς επί ποινή απόρριψης. Οι μl)ελέτες να εναρμl)ονίζονται μl)ε τα
πρότυπα ελέγχου Phase 2 Step 1 και Phase 2 Step 2 για την ζητούμl)ενη χρήση στον
ιατρικό τομl)έα (απολυμl)αντικό χειρουργικών εργαλείων). Να μl)ην είναι διαβρωτικό ή
οξειδωτικό και να μl)ην παράγει τοξικές αναθυμl)ιάσεις. Να κατατεθούν πιστοποιητικά
συμl)βατότητας ενδοσκοπίων. Το έτοιμl)ο διάλυμl)α να είναι σταθερό για τουλάχιστον 14
ημl)έρες. Η δραστικότητα του έτοιμl)ου διαλύμl)ατος να επιδέχεται έλεγχο μl)ε δείκτες και
να κατατεθεί το ξενόγλωσσο ενημl)ερωτικό φυλλάδιο των δεικτών και η σήμl)ανση CE
αυτών.  Να  συνοδεύεται  από  δωρεάν  αδρανοποιητική  ουσία  στην  κατάλληλη
ποσότητα  ανά  συσκευασία,  για  την  ασφαλή  απόρριψη  του  διαλύμl)ατος  στο
αποχετευτικό σύστημl)α σύμl)φωνα μl)ε τους διεθνείς  κανονισμl)ούς και  την ισχύουσα
νομl)οθεσία.  Να  φέρει  σήμl)ανση  CE ως  ιατροτεχνολογικό  προϊόν.  Σε  εύχρηστη
συσκευασία  μl)έχρι  5  λίτρα.  Να  κατατεθούν  οδηγίες  χρήσης  στα  ελληνικά  Να
κατατεθούν το Αγγλικό φυλλάδιο του προϊόντος μl)ε την πιστή μl)ετάφραση του στα
Ελληνικά, το επικαιροποιημl)ένο Δελτίο Δεδομl)ένων Ασφαλείας (Ελληνικό, Αγγλικό),
αντίγραφο  ετικέτας  (Ελληνική,  Αγγλική)  η  σήμl)ανση  CE Mark του  προϊόντος,
αντίγραφο της καταχώρησης στο Ε.Μ.Χ.Π/PCN και στο μl)ητρώο ιατροτεχνολογικών
προϊόντων  του  ΕΟΦ,  τα  εν  ισχύ  πιστοποιητικά  διασφάλισης  ποιότητας  του
παραγωγού ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015.

2 FORMALDEHYDE 10%
Φορμl)όλη ουδέτερη, έτοιμl)η προς χρήση (10% NBF). Ουδέτερο ρυθμl)ιστικό διάλυμl)α
φορμl)όλης 10%, έτοιμl)ο προς χρήση, μl)ε pH 7Χ38 mm). Σε συσκευασία έως 5 lt. Να διαθέτει
σήμl)ανση CE-IVD.

3
FORTE LAST PLUS 10 cm x

4,5 cm
Ισχυρός ελαστικός επίδεσμl)ος για ισχυρή περίδεση µε κολλητική ταινία.

4 GEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ζελέ υπερήχων, υποαλλεργικό, υδατοδιαλυτό μl)ε μl)εγάλη αγωγιμl)ότητα.

5 GIEMSA  500 ml Χρωστική GIEMSA  για χρήση σε επιχρίσμl)ατα αίμl)ατος ή μl)υελού των οστών για τον
χαρακτηρισμl)ό του λευκοκυτταρικού τύπου.

6
HYDROGEN PEROXIDE

(H2O2) 30%  ( ΟΞΥΖΕΝΕ )
Αποστειρωτικό μl)έσο, υπεροξειδίου του υδρογόνου (οξυζενέ).

7
PARAFORMALDEHYDE

TABLETS
Ταμl)πλέτες παραφορμl)αλδεΰδης 91-96% περιεκτηκότητας 250mg, 500mg, 1000mg.

8
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ

ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο 0

Ανάλογα μl)ε το νούμl)ερο να φέρουν χρωμl)ατιστές ενδείξεις. Να είναι  Latex free .Να
είναι αποστειρωμl)ένοι. Να είναι σκληροι και να μl)ην κάμl)πτονται. Να έχουν επαρκές
εύρος  ώστε  να  περνάει  καθετήρας  αναρρόφησης.  Η  καμl)πυλότητά  τους  να
προσαρμl)όζεται μl)ε εκείνη του στόμl)ατος.

9
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ

ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο 1
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10
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ

ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο 2
 

11
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ

ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο 3
 

12
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ

ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ Νο 4
 

13
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΡΙΝΙΚΟ

ΤΑΜΠΟΝ

Συμl)πιεσμl)ένος  ειδικός  σπόγγος  μl)ε  δυνατότητα  διόγκωσης  για  πωμl)ατισμl)ό  από
βιοσυμl)βατικό  πολυμl)ερές  συνθετικό  υλικό,  μl)ε  σωληνίσκο  αερισμl)ού  στη  μl)έση  μl)ε
μl)ήκος 7Χ38 mm),5mm.

14 ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ

Iδιαίτερα απορροφητικό αλγηνικό  επίθεμl)α μl)ε  άργυρο  από αποστειρωμl)ένες  ίνες
αλγινικού  ασβεστίου  για  μl)έτρια  έως  έντονα  εξιδρωμl)ατικά  έλκη  κάθε  μl)εγέθους,
σχήμl)ατος  και  βάθους για τη διαχείριση του εξιδρώμl)ατος.  Μαλακό και  εξαιρετικά
ευπροσάρμl)οστο,  να  συνδυάζει  την  υψηλή  απορροφητικότητα  μl)ε  την  εξαιρετική
ακεραιότητα, να μl)ην κολλά στο τραύμl)α και μl)πορεί να αφαιρεθεί ολόκληρο, χωρίς
υπολλείμl)ατα.Διαστάσεις 2,5x30+/-1, 10x10+/-1, 10x20+/-1.

15
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΟΓΝΩΝ

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συσκευές  αναρρόφησης  και  συλλογής  βρογχικών  εκκρίσεων  νεογνών  .  Να
προσφερθούν  σε  σετ  που  να  περιέχει:  Φιαλίδιο  περισυλλογής  20  –  30  ml,
βαθμl)ονομl)ημl)ένο,  προέκταση μl)ε  συνδετικό για σύνδεση μl)ε  την αναρρόφηση,  δύο
καθετήρες από PVC βαθμl)ονομl)ημl)ένους, ακτινοσκιερούς 6Fr και 10Fr, μl)ήκους 27Χ38 mm) και
33εκ.  αντίστοιχα,  πρόσθετο  καπάκι  του  φιαλιδίου  και  αυτοκόλλητο  αναγραφής
στοιχείων του ασθενή. Να είναι LATEX free και DEHP free, μl).χ , αποστειρωμl)ένες σε
διπλή συσκευασία ασφαλείας.

16
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ

Ανταλλακτική βαλβίδα εισπνοής μl)άσκας.

17
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ
ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ

Αντιμl)ικροβιακός, αντιμl)υκητιακός τάπητας, που ενσωμl)ατώνει  ειδικό αντιμl)ικροβιακό
παράγοντα, μl)ε τεκμl)ηριωμl)ένη βιοκτόνο δράση, για μl)είωση ιικού φορτίου. Απαραίτητη
η  προσκόμl)ιση  εργαστηριακών  ελέγχων  για  πιστοποίηση  αποτελεσμl)ατικότητας.
Ποδόμl)ακτρο 30 φύλλων και διαστάσεων 115x60cm περίπου.

18 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ
Aυτοκόλλητος  αντιμl)ικροβιακός  τάπητας πιστοποιημl)ένος  κατά  CE. Να αποτελείται
από 30 μl)εμl)βράνες πολυαιθυλενίου. Κάθε μl)εμl)βράνη είναι εμl)ποτισμl)ένη μl)ε κόλλα που
περιέχει αντιβακτηριδιακές ουσίες.

19
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΙΣΟΤΟΝΟ

ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

Αποστειρωμl)ένο  ισοτονο  διαλυμl)α  καθαρισμl)ού  τραυμl)ατων  μl)ε  βαση  το  διαλυμl)α
RINGER"  (ισοτονο  διάλυμl)α  ηλεκτρολύτη  αποτελούμl)ενο  από  χλωριούχο
νάτριο,χλωριούχο καλιο και χλωριούχο ασβέστιο) μl)ε συγκέντρωση όχι πάνω από
0,02% σε πολυεξαδίνη και πολυαιθυλενογλυκόλη. Συσκευασία 1000ml.

20
ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Μη τοξικό προϊόν. Μη αποστειρωμl)ένο. Το σετ να περιλαµβάνει: την Κορώνα, την
Ασπίδα  και  την  Ελαστική  ταινία.

1)  Κορώνα:
-  Από  Polypropylene (PP)  μl)έσου  μl)οριακού  βάρους,  πυκνότητας:  905  Kg/m3
-  Αντοχή  σε  κρούση  και  ακαμl)ψία:  υψηλή
Το υλικό κατασκευής να έχει πιστοποίηση καταλληλόλητας για επαφή μl)ε τρόφιμl)α και
να έχει  δοκιμl)ασθεί:  α)  σε μl)ακροχρόνια αποθήκευση άνω των 6 μl)ηνών σε χώρο
δωμl)ατίου, β)  σε έκθεση σε θερμl)οκρασία περιβάλλοντος έως 7Χ38 mm)0°C για έως και  2
ώρες  ή  σε  θερµοκρασία  περιβάλλοντος  έως  100°C για  μl)έχρι  15  λεπτά.

2)  Ασπίδα:
- Από Polyethylene Terephthalate 100% virgin (A — PET), πυκνότητας: 1,38 gr/cm3
-  Αντιθαµβωτική  προστασία:  anti-Fog superficial
-  Χρώμl)α:  διάφανο  (clear)
-  Προστασία  από  σταγονίδια:  Ναι  (anti —  droplets)
-  Προστασία  από  σκόνη:  Ναι  (dust—proof)
-  Πάχος:  0,45  mm

3)  Ελαστική  ταινία:
- Από πολυεστέρα και καουτσούκ, είναι επενδυμl)ένη μl)ε λευκό βαμl)βακερό ύφασμl)α.
-  Πλάτος  ταινίας:  15  mm.
- Να μl)ην περιέχει υπολείμl)μl)ατα σιλικόνης (SiliconeFree)

21
ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΣΕ

ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Βαμl)βακοφόροι  στυλεοί  ξύλινοι,  μl)ήκους  150mm,  εντός  πλαστικού  σωληναρίου
διαστάσεων  150Χ12mm,  μl)ε  ετικέτα  αναγραφής  στοιχείων,  αποστειρωμl)ένοι,
συσκευασμl)ένοι ανά ένας σε blister.

22
ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ

ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ
Βαμl)βακοφόροι  στυλεοί  ξύλινοι,  150mm,  αποστειρωμl)ένοι  ανά  ένας  ,  σε  ατομl)ική
συσκευασία blister.

23
ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Διάρκεια  χρήσης  μl)ε  αυτονομl)ια  έως  και  4  ώρες,  μl)ε  γνήσια  λάμl)α  Macintosh,
εργονομl)ικό μl)ε μl)εγάλη βιντεοκάμl)ερα και ευρύ πεδίο που να κραταέι το χρήστη σε
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ασφαλή απόσταση από τον ασθενή.

24
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ  ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟ

ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΟ
Ενδοκολπικό πλαστικό βουρτσάκι μl)ε προστατευτικό άκρο για λήψη επιχρίσμl)ατος,
μl)ίας χρήσης, αποστειρωμl)ένο, σε τεμl)άχια.

25
ΒΡΟΓΧΟΣ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Βρόγχος πολυπεκτομl)ής περιστρεφόμl)ενος μl)ιας χρήσης, αποστειρωμl)ένος, οβάλ μl)ε
πλεκτό σύρμl)α κοπής (braided), σωλήνα από τεφλόν, διαμl)έτρου καθετήρα 2,3mm
και μl)ήκους 230cm. Άνοιγμl)α βρόγχου 20mm. Να διαθέτει εργονομl)ική διαβαθμl)ισμl)ένη
χειρολαβή.

26 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ α)Ξύλινα,  μl)ιας  χρήσης  σε  ατομl)ική  συσκευασία,  αποστειρωμl)ένα.  β)  Ξύλινα  μl)ιας
χρήσης σε συσκευασια 100 τεμl)αχίων μl)η αποστειρωμl)ένα.

27

ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (15
mm)

Βιδωτό  πώμl)α  συμl)βατό  για  δοχείο  ασφαλούς  μl)εταφοράς  βιολογικών  δειγμl)άτων
διαστάσεων 85  x 30mm (ως  περιγράφεται  κατωτέρω).  Μήκος  πώμl)ατος  15  mm.
Υλικό: πολυπροπυλένιο (PP).

28
ΔΟΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (85x30 mm)

Δοχείο ασφαλούς μl)εταφοράς βιολογικών δειγμl)άτων διαστάσεων 85 x 30mm χωρίς
πώμl)α.  Διάμl)ετρος 30mm, διάμl)ετρος στομl)ίου 26mm, μl)ήκος δοχείου 83mm, μl)ήκος
δοχείου μl)ε πώμl)α 85mm, υλικό: πολυπροπυλένιο (PP), διαφανές, προδιαγραφές P
650, ADR.

29
ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
(198x107Χ38 mm)Χ38 mm)

Κυτία  μl)εταφοράς  δοχείων  εμl)περιέχοντα  βιολογικά  δείγμl)ατα  προδιαγραφών  ως
περιγράφονται ανωτέρω. Εξωτερική συσκευασία σύμl)φωνα μl)ε προδιαγραφές P 650/
ADR/ ΙΑΤΑ. Διαστάσεις 198 x 107Χ38 mm) x 38 mm και 198 x 107Χ38 mm) x 50 mm. Ταυτοποίηση
UN. Υλικό: χαρτόνι.

30
ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
(198Χ107Χ38 mm)Χ50mm)

 

31
ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

180 ml

Τα δοχεία να είναι πλαστικά, να αντέχουν στη φορμl)όλη καθώς και να φέρουν ειδική
σήμl)ανση για την επικινδυνότητα των υλικών. Να διαθέτουν CE mark για IVD.

32
ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

250 ml

 Τα δοχεία να είναι πλαστικά, να αντέχουν στη φορμl)όλη καθώς και να φέρουν ειδική
σήμl)ανση για την επικινδυνότητα των υλικών. Να διαθέτουν CE mark για IVD.

33
ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

500 ml

 Τα δοχεία να είναι πλαστικά, να αντέχουν στη φορμl)όλη καθώς και να φέρουν ειδική
σήμl)ανση για την επικινδυνότητα των υλικών. Να διαθέτουν CE mark για IVD.

34
ΔΟΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ1 lt

 Τα δοχεία να είναι πλαστικά, να αντέχουν στη φορμl)όλη καθώς και να φέρουν ειδική
σήμl)ανση για την επικινδυνότητα των υλικών. Να διαθέτουν CE mark για IVD.

35
ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

2 lt

 Τα δοχεία να είναι πλαστικά, να αντέχουν στη φορμl)όλη καθώς και να φέρουν ειδική
σήμl)ανση για την επικινδυνότητα των υλικών. Να διαθέτουν CE mark για IVD.

36
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΒΕΛΟΝΩΝ 5 lt

Να  είναι  πλαστικά  δοχεία  απόρριψης  και  συλλογής  αιχμl)ηρών  αντικειμl)ένων.  Να
φέρουν ειδικά σχεδιασμl)ένο καπάκι μl)ε ειδικές εγκοπές που να επιτρέπει την ασφαλή
απομl)άκρυνση των χρησιμl)οποιημl)ένων βελονών από τη σύρριγγα.

37
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΜΕ CUFF Νο 5,5 HI-LO

Να  είναι  κατασκευασμl)ένοι  από  υλικό  που  να  είναι  πλήρως  ανεκτό  από  το
ανθρώπινο  σώμl)α.  Να  υπάρχει  δυνατότητα  επιλογής  διάφανου  και  το  υλικό
κατασκευής  να  είναι  σιλικοναρισμl)ένο  PVC ή  σιλικόνη.  Να  έχουν  ακτινοσκιερή
γραμl)μl)ή.Nα  αναγράφεται  το  νούμl)ερο  του  σωλήνα  για  ευκρινή  έλεγχο.Να  είναι
σχετικά σκληροί και να μl)ην κάμl)πτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά, ο σωλήνας
να μl)αλακώνει και αποκτά το απόλυτο ανατομl)ικό σχήμl)α του ασθενούς. Το CUFF να
είναι κατασκευασμl)ένο από υλικό, που αφενός δεν θράυεται και αφετέρου εμl)φανίζει
ευαισθησία  ώστε  να  παρακολουθεί  την  αλλαγή  της  πίεσης  στην  διάρκεια  του
αναπνευστικού κύκλου.Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT)
μl)ε άμl)εσο έλεγχο της πλήρωσής του και των διακυμl)άνσεων αυτής. Να έχουν CUFF
που να απαιτεί  τον λιγότερο δυνατό αέρα για να γεμl)ίζει  και  να έχει  πολύ μl)ικρή
επιφάνεια επαφής μl)ε τα τοιχώμl)ατα της τραχείας ώστε να είναι ατραυμl)ατικό.

38
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΜΕ CUFF Νο 6 HI-LO
 

39
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΜΕ CUFF Νο 6,5 HI-LO
 

40
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΜΕ CUFF Νο 7Χ38 mm) HI-LO
 

41
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΜΕ CUFF Νο 7Χ38 mm),5 HI-LO
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42
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΜΕ CUFF Νο 8 HI-LO
 

43
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΜΕ CUFF Νο 8,5 HI-LO
 

44
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΜΕ CUFF Νο 9 HI-LO
 

45 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ Ηλεκτρόδια συμl)βατά μl)ε απινιδωτή Nihon-Kohden cardiolife.

46 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ Ηλεκτρόδια συμl)βατά μl)ε απινιδωτή ZOLL M Series BIPHASIC 200 JOULES MAX.

47
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ

ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
50 mm (AYTΟΚΟΛΛΗTO)

Αυτοκόλλητα  ηλεκτρόδια  για  ηλεκτροκαρδιογράφο,  ενηλίκων  μl)ε  υγρό  ζελέ  στο
σφουγγαράκι  επαφής,  υποαλλεργικά,  να  έχουν  τέλεια  εφαρμl)ογή  μl)ε  άριστη
συγκόλληση και να μl)ην ξεκολλούν όταν το σημl)είο συγκόλλησης βραχεί ή ιδρώσει.
Να  μl)ην  αφήνουν  υπόλειμl)μl)α  συγκολλητικής  ουσίας  στο  δέρμl)α.  Να  φέρουν
κούμl)πωμl)α ασφαλείας επενδυμl)ένο μl)ε  AG/AGCL. Να είναι συσκευασμl)ένα σε ειδικά
φάκελα αλουμl)ινίου για να μl)ην επηρεάζονται από κλιμl)ατολογικές συνθήκες. Να είναι
αποστειρωμl)ένα για δύο τουλάχιστον χρόνια από την ημl)ερομl)ηνία παραγωγής.  Να
διατίθενται σε διάφορα μl)εγέθη.

48
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 1

ΛΕΠΤΟΥ

Θερμl)όμl)ετρα  θερμl)οκρασίας  σώμl)ατος  απλά  και  του  ενός  λεπτού  πρισμl)ατικά  και
πλακέ  ,  μl)η  υδραργυρικού  τύπου.  Ψηφιακά,  ηλεκτρονικά  θερμl)όμl)ετρα  υψηλής
ακρίβειας, ενδεικτικά να έχει απόκλιση +/-0,1  C. Κλίμl)ακα θερμl)οκρασίας από 35.0-
42.0. Η ένδειξη να παραμl)ένει σταθερή και μl)ετά την απομl)άκρυνση από τον ασθενή
μl)ε λειτουργία μl)νήμl)ης της τελευταίας μl)έτρησης.  Εύκολο στη χρήση.  Να εμl)φανίζει
αποτέλεσμl)α σε σύντομl)ο χρονικό διάστημl)α το οποίο να μl)ην είναι περισσότερο από
δέκα  (10)  δευτερόλεπτα,  έτσι  ώστε  να  επιτυγχάνεται  γρήγορη  μl)έτρηση. Ένδειξη
χαμl)ηλής  μl)παταρίας.  Εύκαμl)πτο  άκρο  για  καλύτερη  εφαρμl)ογή  κατά  τη  μl)έτρηση.
Μεγάλη και φωτιζόμl)ενη οθόνη. Να υπάρχει η δυνατότητα πλήρους απολύμl)ανσης
και εύκολου καθαρισμl)ού. να είναι αδιάβροχο και ανθεκτικής κατασκευής. Διάρκεια
μl)παταρίας ενδεικτικά έως 1000 μl)ετρήσεις. Με εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.
Να  έχει  έγκριση  CE.  Χωρίς  πρόσθετα  αναλώσιμl)α.  Να  συνοδεύονται  από
εσώκλειστες  Οδηγίες  Χρήσης  στα  Ελληνικά,  όπου  θα  αναγράφονται  όλα  τα
απαραίτητα  (Τρόπος  Αποστείρωσης,  Θερμl)οκρασία,  Περιβάλλον  Χρήσης,
Περιεχόμl)ενα όπως απαιτείται από την ισχύουσα Ελληνική Νομl)οθεσία.

49
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

ΜΕΤΩΠΟΥ

Θερμl)όμl)ετρο μετώπου χωρίς  επαφή.  Να  παρέχει  σταθερές  μl)ετρήσεις  σε 3
δευτερόλεπτα,  οι  οποίες  δεν  επηρεάζονται  από  παρεμl)βολές  θερμl)ότητας.  Να
πραγμl)ατοποιεί μl)ια διαδικασία αυτοελέγχου κάθε φορά που ενεργοποιείται, ώστε να
διασφαλίζεται  η  προβλεπόμl)ενη  ακρίβεια  των  μl)ετρήσεων.  Να μl)ετράει  τη
θερμl)οκρασία χωρίς επαφή σε 3 δευτερόλεπτα. Να εκτελεί πολλαπλές μl)ετρήσεις ανά
δευτερόλεπτο και η οθόνη επιδεικνύει την υψηλότερη τιμl)ή από πολλαπλά σημl)εία
μl)έτρησης. Να έχει φωτιζόμl)ενη μl)εγάλη οθόνη LCD για εύκολη χρήση στο σκοτάδι και
 ήχο ολοκλήρωσης μl)έτρησης (βομl)βητής). Να απενεργοποιείται αυτόμl)ατα περίπου 1
λεπτό μl)ετά την τελευταία μl)έτρηση.

50

ΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 20
ΘΕΣΕΩΝ

Θήκη (Μάπα) χάρτινη αντικειμl)ενοφόρων πλακών 20 θέσεων μl)ε κάλυμl)μl)α και χώρο
αναγραφής στοιχείων.

51 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ
Να  πληρεί  τις  προδιαγραφές  ποιότητας  και  να  ικανοποιεί  τις  απαιτήσεις  των
προτύπων DIN 13164. Διαστάσεις: κατʼ ελάχιστον 160 x 210 cm. Κατασκευασμl)ένη
από Aluminium coated PE-foil.

52
ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ  7Χ38 mm) cm (x 20

m), 15 cm (x 20 m)
Κάλτσα σωληνωτή έσω γύψου.  Σωληνωτή λεπτή κάλτσα,  πυκνά υφασμl)ένη,  από
67Χ38 mm)% λευκασμl)ένο βαμl)βάκι και  33%  βισκόζη.

53
ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ 15 cm (x 20

m)
 

54 ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ  24x50 mm

Κατασκευασμl)ένες  από  γυαλί  υψηλής  διαφάνειας  SCHOTT,  καθαρότητας  και
αντοχής, επικαλυμl)μl)ένες μl)ε διαχωριστικό παράγοντα που αποτρέπει τη μl)εταξύ τους
συγκόλληση και δεν επηρρεάζει την ποιότητα της χρώσης, για χρήση σε μl)ηχάνημl)α
αυτόμl)ατης επικάλυψης (CE, IVD), πάχους 0.16mm. Διαστάσεις  24Χ50 mm,  22Χ22
mm,  24Χ60 mm.

55 ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ  22x22 mm  

56 ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24x60 mm  

Σελίδα 63





57 ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ  ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ  απορρόφησης  CO2  συμl)βατή  μl)ε  GE μl)ηχανήμl)ατα
αναισθησίας (Datex – Ohmeda S/5 Avance).  Σχεδιασμl)ένη για αναισθησία χαμl)ηλής
ροής. Να μl)ην προκαλεί αλλοίωση του αναισθητικού παράγοντα και να μl)ην παράγει
το στοιχείο Α, μl)ονοξείδιο του άνθρακα ή φορμl)αλδεΰδη. Ελεύθερη χημl)ικών ισχυρών
βάσεων. Συσκευασμl)ένη σε κάνιστρο χωρητικότητας 1.0L μl)ίας χρήσης.

58
ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ -

ΡΟΥΤΙΝΑΣ

Κασέτες εγκλείσεως, πλαστικές (POM), μl)ε καπάκι και ασφαλές κλείσιμl)ο, μl)ε χώρο
αναγραφή στοιχείων υπό γωνία 45°, κατάλληλες για χρήση σε αυτόμl)ατο εκτυπωτή,
διαστάσεων 40x28x7Χ38 mm)mm.

59 ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΟΥ
Για την απολίνωση του ομl)φάλιου λώρου των νεογνών, ανά ένα συσκευασμl)ένα σε
αδιάβροχη,  διαφανή,  ανθεκτική,  μl)ε  οδοντωτές  επιφάνειες  πλήρως  εφαπτόμl)ενες,
από σκληρό υποαλλεργικό υλικό, εύκολα χρησιμl)οποιούμl)ενα.

60 ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ

Να  σταθεροποιούνται  κατά  τη  διάρκεια  της  χρήσης  τους,  μl)ε  ελαστικότητα,  σε
ατομl)ική  συσκευασία  αποστειρωμl)ένα,  υποαλλεργικά,  από  αιθυλένιο  (από σκληρό
πλαστικό φιλικό προς το περιβάλλον), να μl)ην σπάζουν, ανά ένα συσκευασμl)ένα σε
αδιάβροχη,ανθεκτική, διαφανή θήκη, μl)ιας χρήσης. Διαστάσεις S,M,L. 

61
ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ
(STERILE LOOPS 10 μl)l)

Κρικοφόροι στυλεοί πλαστικοί (PP), 10μl)L, μl)ε κρικοφόρο στην μl)ία άκρη & ακίδα στην
άλλη, αποστειρωμl)ένοι, σε συσκευασία Peel-pack των 5 τεμl)αχίων.

62
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Κύκλωμl)α  αναισθησίας  μl)ε  τρείς  σωλήνες  διαμl)έτρου  22mm .Οι  δύο  σωλήνες  να
έχουν μl)ήκος έως 180cm και ο τρίτος να επεκτείνεται πάνω από 17Χ38 mm)0 cm,μl)ε συνδετικό
Υ μl)ε είσοδο και ασκό 2- 3L. Αποστειρωμl)ένα και μl)ε δυνατότητα επιμl)ήκυνσης.(ΑΝΑ
ΣΕΤ) 

63
ΚΥΤΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ

ΒΕΛΟΝΩΝ

Ειδικό  δοχείο  για  την  απόρριψη αιχμl)ηρών μl)ολυσμl)ατικών  αντικειμl)ένων.  Να είναι
κατασκευασμl)ένο  από  ειδικού  τύπου  πλαστικό  (πολυπροπυλένιο).  Το  προϊόν  να
είναι  μl)η  τοξικό τόσο κατά την χρήση του όσο και  κατά την καύση του μl)ε κύριο
χαρακτηριστικό ότι δεν αφήνει υπολλείμl)ατα. Να αποτελείται από δύο μl)έρη, το κάτω
μl)έρος  (κυρίως  κάδος)να  είναι  χρώμl)ατος  κίτρινου  και  το  πάνω  μl)έρος  το  οποίο
λειτουργεί  και   ως  καπάκι  ν  είναι  χρώμl)ατος  λευκού.
Στο  επάνω  μl)έρος  να  υπάρχει  οβάλ  άνοιγμl)α  από  το  οποίο  απορρίπτονται  τα
μl)ολυσμl)ατικά  αντικείμl)ενα.  Εσωτερικά  του  ανοίγμl)ατος  να  υπάρχουν  δύο  ειδικές
πλαστικές υποδοχές προκειμl)ένου να αφαιρούνται από τις σύριγγες, είτε είναι  luer
slip είτε  είναι  luer lok,  οι  βελόνες  και  μl)ία ειδική  υποδοχή  για  την αφαίρεση του
νυστεριού. Επιπλέον το οβάλ άνοιγμl)α μl)όλις το δοχείο γεμl)ίσει να κλείνει ερμl)ητικά μl)ε
εύκαμl)πτο  καπάκι  το  οποίο  μl)όλις  κλείσει  δεν  ανοίγει  ξανά.
Τα δοχείο να διαθέτει πλαστικό χερούλι για την ασφαλέστερη μl)εταφορά του καθώς
επίσης και ειδική έγχρωμl)η αυτοκόλλητη σήμl)ανση σύμl)φωνα μl)ε τα διεθνή πρότυπα
για τα μl)ολυσμl)ατικά και επικίνδυνα υλικά.

64

ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

(ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΕΣ) ΚΙΤΡΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Τα  Χαρτοκυτία  μl)ολυσμl)ατικών  αποβλήτων  θα  διαθέτουν  σακούλα  εσωτερικά  και
εξωτερικά,  που  θα
εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας, σε διαστάσεις όχι
μl)εγαλύτερες  από
30x38x60  εκατ.  (Μ.Π.Υ.)  χρώμl)ατος  κίτρινου  ή  κόκκινου  (όπως  αναλυτικά
περιγράφονται),  κατάλληλα
για  αποτέφρωση  χωρητικότητας  σύμl)φωνα  μl)ε  τα  ζητούμl)ενα.  Απαραίτητη
προϋπόθεση  να  αναγράφεται
στις  σακούλες  "EΠΙΚΙΝΔΥΝΑ  ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ"  και  να  υπάρχει  το
απαραίτητο  Ευρωπαϊκό
σήμl)α των αποβλήτων

65
ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΝΟ 2

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Λαρυγγική  μl)άσκα  μl)ίας  χρήσεως,  μl)ε  την  απαιτούμl)ενη  γωνίωση  για  ευκολότερη
τοποθέτηση μl)ε Cuff διπλής φραγής μl)ε δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωσση
στομl)άχου  και  δυνατότητα  αερισμl)ού  μl)ε  θετική  πίεση μl)έχρι  37Χ38 mm)  cm H2O.  Να έχει
ενσωμl)ατωμl)ένο Bite Block, σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητος του αεραγωγού
και  σύστημl)α  σταθεροποίησης  για  να  αποτρέπεται  η  μl)ετατόπιση  .  Να  είναι
αποστειρωμl)ένη και ελεύθερη από Latex. Σε μεγέθη 2 εως 5.

66
ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΝΟ 3

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
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ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΝΟ 4

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
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ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΝΟ 5

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
 

69
ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ

ΚΛΙΠ (ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ)

Με κλιπς ασφαλείας για να μl)ένει  σταθερή η πίεση του χεριού,  ελαστικό, να μl)ην
δημl)ιουργεί  τραυμl)ατισμl)ούς  ή  αιμl)ατώμl)ατα,  να  έχει  τη  δυνατότητα  σύσφιξης  για
ανάδειξη της φλέβας. Σε τεμl)άχια.

70 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ Latex free μl)ε ειδική ένδειξη, να μl)η χαλαρώνει και τη διάρκεια της αιμl)οληψίας.

71
ΛΕΠΙΔΕΣ TRM ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ

ΠΑΓΚΟΥ Νο130
Λεπίδες TRM μl)αχαιριού πάγκου Νο. 130. Να διαθέτει CE mark για IVD.

72
ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ

FEATHER A35

Λεπίδες  μl)ικροτόμl)ου  μl)ιας  χρήσης  από  ανοξείδωτο χάλυβα (low -  profile).  Γωνία
κοπής 35ο, μl)ήκους 80mm και πλάτους 8mm, κατάλληλες για τομl)ές μl)αλακών ιστών
και  για  εργασία  ρουτίνας.  Να  διαθέτουν  επικάλυψη  από  το  ειδικό  κράμl)α
λευκοχρύσου και επικάλυψη από  resin. Να κόβουν και από τις δύο πλευρές τους.
Συσκευασία των 50 λεπίδων. Να φέρει CE mark για IVD.

73
ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ

FEATHER N35HR
Λεπίδες  μl)ικροτόμl)ου  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  (low -  profile).  Γωνία  κοπής  35ο,
μl)ήκους  80mm και  πλάτους  8mm,  κατάλληλες  για  λεπτές  τομl)ές  και  ταινίες  και
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σκληρών και δύσκολων ιστών και για εργασία ρουτίνας. Να διαθέτουν επικάλυψη
από το ειδικό κράμl)α λευκόχρυσου και επικάλυψη από resin. Να κόβουν και από τις
δύο πλευρές τους. Να έχουν μl)ακροζωία. Συσκευασία των 50 λεπίδων. Να φέρει CE
mark για IVD.

74
ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ

FEATHER R35

 Λεπίδες  μl)ικροτόμl)ου  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  (low -  profile).  Γωνία  κοπής  35ο,
μl)ήκους  80mm και  πλάτους  8mm,  κατάλληλες  για  λεπτές  τομl)ές  και  ταινίες  και
σκληρών ιστών και για εργασία ρουτίνας. Να διαθέτουν επικάλυψη από το ειδικό
κράμl)α λευκόχρυσου και επικάλυψη από resin. Να κόβουν και από τις δύο πλευρές
τους. Να έχουν μl)ακροζωία. Συσκευασία των 50 λεπίδων. Να φέρει CE mark για IVD.

75
ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ

FEATHER S35

 Λεπίδες  μl)ικροτόμl)ου  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  (low -  profile).  Γωνία  κοπής  35ο,
μl)ήκους  80mm και  πλάτους  8mm,  κατάλληλες  για  λεπτές  τομl)ές  και  ταινίες  για
εργασία ρουτίνας. Να διαθέτουν επικάλυψη από το ειδικό κράμl)α λευκόχρυσου και
επικάλυψη  από  resin.  Να  κόβουν  και  από  τις  δύο  πλευρές  τους.  Να  έχουν
μl)ακροζωία. Συσκευασία των 50 λεπίδων. Να φέρει CE mark για IVD.

76 ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ

Να παρέχει μl)εγάλη συγκέντρωση οξυγόνου στον ασθενή, ενώ ο ασκός-ρεζερβουάρ
να  επιτρέπει  στο  απαραίτητο  οξυγόνο  να  είναι  διαθέσιμl)ο  ανά  πάσα  στιγμl)ή,
αντιμl)ετωπίζοντας  την  απρόβλεπτη  αναπνοή  του  ασθενή.  Να διιοχετεύει  99% μl)ε
100% του παρεχόμl)ενου οξυγόνου. Να έχει υψηλή συγκέντρωση σε συντελεστή ροής
αέρα της τάξεως του 15 LPM. Να είναι εύκαμl)πτη και μl)ε ελαστικό ιμl)άντα κεφαλής. Να
φέρει ενσωμl)ατωμl)ένο ασκό-ρεζερβουάρ. Να περιλαμl)βάνονται σωληνώσεις παροχής
οξυγόνου  μl)ήκους 2,10m. Χωρίς λατέξ για την ασφάλεια των ασθενών. Να φέρει
μl)εταλλικό έλασμl)α στη μl)ύτη για καλύτερη προσαρμl)ογή στο πρόσωπο.

77
ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Επαγγελμl)ατική  Μάσκα Προστασίας  Αναπνοής  FFP2 μl)ε  μl)η υφασμl)ένο κωνοειδές
σχήμl)α  πολυπροπυλενίου.  Να  φέρει  ρυθμl)ιζόμl)ενο  επιρρίνιο  και  άνετα  ελαστικά
στήριξης  για  σταθερή  εφαρμl)ογή.  100%  χωρίς  λατέξ.  Πέντε  στρώσεων,
προδιαγραφών  FFP2.  Απόδοση  Φιλτραρίσμl)ατος  σωμl)ατιδίων  (PFE%)  >95%  .
Απόδοση Βακτηριακής διήθησης (BFE%) >95%. Πρότυπα:  EN 149:  2001 +  A1:
2009,  CE 2598.  Άνετη  στην  ομl)ιλία,  να  μl)ην  ακουμl)πάει  στα  χείλη  (προδιαγραφή
Παγκοσμl)ίου Οργανισμl)ού Υγείας).

78
ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI

ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ

Διάφανης, μl)αλακή, μl)ε άψογη εφαρμl)ογή στο πρόσωπο, άνετη για τον ασθενή, μl)ε
μl)ακρύ σωλήνα τουλάχιστον 180cm, που συνδέεται εύκολα μl)ε ροόμl)ετρο οξυγόνου
και  δεν  αποσυνδέεται  εύκολα  σε  ψηλές  ροές.  Αξιόπιστη  ποσότητα  οξυγόνου  μl)ε
δυνατότητα πολλών διαβαθμl)ίσεων από 24% μl)έχρι 60% μl)ε τη χαμl)ηλότερη δυνατή
ροή οξυγόνου. Με ξεχωριστό συνδετικό μl)εταξύ μl)άσκας και παροχής οξυγόνου για
την κάθε διαβάθμl)ιση/ συγκέντρωση οξυγόνου.

79
ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ

Μάσκα οξυγόνου . Η μl)άσκα πρέπει να έχει συνδετικό σωλήνα 200cm περίπου και
κατασκευασμl)ένη  από  ιατρικό  pvc,  υποχρεωτικά  άχρωμl)η  και  διαφανής.  Να  έχει
ρυθμl)ιζόμl)ενο επιρίνιο έλασμl)α για να επιτρέπει την σωστή εφαρμl)ογή και να εμl)ποδίζει
τις διαρροές οξυγόνου

80
ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ

Διαφανής,  μl)αλακή,  άνετη  για  τον  ασθενή,  να  συνδέεται  εύκολα  μl)ε  ροόμl)ετρο
οξυγόνου και να μl)ην αποσυνδέεται εύκολα σε ψηλές ροές. Νεφελοποίηση των 5ml
σε  10  min.  Μεγάλες  πλευρικές  οπές.  Το  ποτήρι  νεφελοποίησης  να  είναι
χωρητικότητας  άνω  των  5  ml και  ο  σωλήνας  μl)ήκους  τουλάχιστον  180cm.
Αποτελεσμl)ατική νεφελοποίηση ακόμl)α όταν ο ασθενής είναι σε ύπτια θέση.

81
ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΡΙΝΟΣ

ΑΠΛΗ

Άνετη για τον ασθενή, μl)ε ρινικές χοάνες από μl)αλακό υλικό μl)ε ανατομl)ικό σχήμl)α, μl)ε
επιφάνεια σταθεροποίησης στο άνω χείλος του ασθενή. Με δαχτυλίδι που ενώνει
τους δυο σωλήνες κάτω από τη γνάθο του ασθενή. Με μl)ακρύ σωλήνα τουλάχιστον
180cm , που συνδέεται εύκολα μl)ε ροόμl)ετρο οξυγόνου.

82
ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΠΝΟΗΣ (FFP3)

Να  είναι  κατασκευασμl)ένη  από  υλικό  που  να  εξασφαλίζει  τη  μl)εγίστη δυνατή
αναπνευστική προστασία και άνεση στο φορέα. Να είναι μl)ιας χρήσης και να μl)ην
περιέχει λάτεξ και ίνες ύαλου. να έχει αποδοτικότητα διήθησης των σωμl)ατιδίων μl)ε
διαστάσεις  μl)εγαλύτερες  του  0,1μl).,  κατά  95%  τουλάχιστον.  Να  έχει  μl)εγίστη
προστατευτική  ικανότητα  στις  κηλίδες  υγρών   και   να   έχουν   υποαλλεργικές
ιδιότητες.  Να  φέρει  καλυμl)μl)ένο έλασμl)α  αλουμl)ινίου στο  άνω  μl)έρος  της  μl)άσκας
και  να  φέρει  ειδική βαλβίδα εκπνοής. Επί του εκάστοτε τεμl)αχίου, της συνολικής
συσκευασίας, να αναγράφεται ο τύπος της μl)άσκας, η σήμl)ανση EN 149:2001 και η
σήμl)ανση  CE.  Άνετη  στην  ομl)ιλία,  να  μl)ην  ακουμl)πάει  στα  χείλη  (προδιαγραφή
Παγκοσμl)ίου Οργανισμl)ού Υγείας).

83
ΜΑΣΚA ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ

ΚΟΡΔΟΝΙ

Να είναι τριών στρωμl)άτων μl)ε ενδιάμl)εσο φίλτρο για υψηλή συγκράτηση μl)ικροβίων,
μl)ε χαμl)ηλή διαφορά πίεσης. Να είναι υπόαλλεργική, να φέρει εσωτερικό επιρρίνιο
έλασμl)α αλουμl)ινίου σε όλο το μl)ήκος στη μl)ία πλευρά. Να έχει ενισχυμl)ένα κορδόνια. .

84
ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ

ΛΑΣΤΙΧΟ

Να είναι τριών στρωμl)άτων μl)ε ενδιάμl)εσο φίλτρο για υψηλή συγκράτηση μl)ικροβίων,
μl)ε  χαμl)ηλή διαφορά πίεσης.  Να είναι  υπόαλλεργιή,  να φέρει  εσωτερικό επιρρίνιο
έλασμl)α αλουμl)ινίου σε όλο το μl)ήκος στη μl)ία πλευρά. Να έχει ενισχυμl)ένα λάστιχα.

85
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ ΝΟ

11
Να είναι κατασκευασμl)ένο από υλικό αντοχής. Να κόβει τους ιστούς εύκολα καθ΄ όλη
τη διάρκεια της επέμl)βασης.

86 ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Νεφροειδές  μl)ιας  χρήσεως  χάρτινο  από  ανακυκλωμl)ένο  χαρτί  κατάλληλο  για
πολτοποίηση,  ανθεκτικό  και
αδιάβροχο. Να μl)ην διαπερνάται από τα αιχμl)ηρά αντικείμl)ενα και να είναι ανθεκτικό
στην  διαπερατότητα  των
υγρών, διαφόρων διαστάσεων .
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87
ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ

ΧΤΕΝΑΚΙ
Ξυριστική μl)ηχανή μl)ιας χρήσεως τύπου MEDICAL.Να είναι καλής ποιότητας να μl)ην
σπάζειν εύκολα και ηλεπίδα να κόβει.

88
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ - 2,5 lt.

Διαβαθμl)ισμl)ένο δοχείο συλλογής ούρων χωρητικότητας 2,5lit κατασκευασμl)ένο από
μl)αλακό,  ημl)ιδιάφανο  P.E.  Να  φέρει  μl)εγάλο  βιδωτό  καπάκι  ασφαλείας  απολύτου
στεγανότητας  και  μl)ικρό  βιδωτό  πώμl)α  ασφαλείας  απολύτου  στεγανότητας
κατασκευασμl)ένα από σκληρό P.E. Να διαθέτει εργονομl)ική λαβή μl)εταφοράς και να
φέρει ανάγλυφη ογκομl)ετρική διαβάθμl)ιση.

89
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

100 ml

Αποστειρωμl)ένα ανά ένα, ημl)ιδιαφανή, των 100 ml μl)ε βιδωτό πώμl)α, ανθεκτικά και μl)ε
ετικέτα για αναγραφή των στοιχείων.

90
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΟΥΡΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
100 ml

Διαφανή των 100 ml μl)ε πώμl)α, ανθεκτικά, μl)ε ετικέτα για αναγραφή των στοιχείων.

91
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΔΡΩΝ

ΧΑΡΤΙΝΟ
Ουροδοχείο μl)ιας χρήσεως χάρτινο άνω των 800 ml.

92 ΟΥΡΟΣΤΑΤΩ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Πλαστικά  για  όλους  τους  τύπους  κρεβατιών  μl)ε  ενισχυμl)ένη  υποδοχή  για  τον
συλλέκτη και υποδοχή για τον αυλό αυτού.

93
ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ

Ουροσυλλέκτες  Κλειστού  Κυκλώμl)ατος  2lt μl)ε  κλιπ  διακοπής  ροής.  Να  είναι
αποστειρωμl)ένοι,  κατασκευασμl)ένοι  από ιατρικού  τύπου  PVC μl)ε  διπλές  ραφές
ασφαλείας  σύμl)φωνα  μl)ε  τις  διεθνείς  προδιαγραφές.  Να αποτελούνται  από  σάκο
συλλογής ούρων χωρητικότητας 2.000 ml του οποίου η μl)ία πλευρά είναι αδιαφανής
(λευκή) ενώ η άλλη είναι διαφανής μl)ε ευκρινή διαβάθμl)ιση ανά 100ml. Να διαθέτουν
ειδική εσωτερική βαλβίδα μl)η παλινδρόμl)ησης. Η αποχετευτική έξοδος των ούρων να
είναι διαφανής, τοποθετημl)ένη στο κέντρο μl)ε διαφανή στρόφιγγα εκκένωσης τύπου
Τ. Ο σωλήνας να είναι ημl)ιδιαφανής μl)ε μl)εγάλη εσωτερική διάμl)ετρο, προκειμl)ένου να
επιτρέπει  την  εύκολη  διέλευση  πηγμl)άτων.  Να φέρει  ειδικό κλιπ για  την  διακοπή
ροής των ούρων, να μl)ην τσακίζει και το συνολικό μl)ήκος του είναι μl)εγαλύτερο των
120cm.  Να  διαθέτουν  ειδική  υποδοχή  στο  σημl)είο  εισόδου  (ακροφύσιο)
για εύκολη και ασφαλή δειγμl)ατοληψία (ειδική πρόσβαση δειγμl)ατοληψίας) καθώς και
ενισχυμl)ένες  οπές  για  σίγουρη  στήριξη.  Να  είναι  συσκευασμl)ένοι  σε  ασφαλή
συσκευασία  χαρτί  και  νάιλον  (blister)  και  αποστειρωμl)ένοι  μl)ε  Οξείδιο  Αιθυλενίου
(ΕΟ). 

94
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ

ΕΝΗΛΗΚΩΝ - ΜΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 2 lt

Να είναι  κατασκευασμl)ένοι  από μl)η  τοξικό  PVC κατάλληλο  για  ιατρική  χρήση.  Ο
σωλήνας να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στα τσακίσμl)ατα και έχει μl)ήκος περίπου 90 cm
και  να  καταλήγει  σε  κωνικό  ακροφύσιο  (σύνδεσης  μl)ε  καθετήρα)  μl)ε  καπάκι.  Να
διαθέτει ενισχυμl)ένες οπές για σίγουρη και ασφαλή στήριξη. Να φέρει σάκο συλλογής
ούρων 2.000  ml μl)ε  διπλές  ραφές  ασφαλείας.  Να φέρει  ευκρινή  διαβάθμl)ιση  ανά
100ml. 

95
ΟΥΡΟ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ

1.  Να έχουν θάλαμl)ο συλλογής ούρων χωρητικότητας 500ml.  Ο θάλαμl)ος να έχει
διαβαθμl)ίσεις και υποδιαιρέσεις για να είναι ευχερής ο προσδιορισμl)ός της ποσότητας
των ούρων μl)ικρών ποσοτήτων (π.χ. 10ml) όσο και των μl)εγάλων (π.χ. 450ml). 2. Τα
ούρα  να  μl)εταφέρονται  μl)ε  απλό  και  εύκολο  χειρισμl)ό  όποτε  απαιτείται  σε  άλλο
μl)εγαλύετρο  ουροσυλλέκτη  χωρητικότητας  (2000  -  2500ml).  Να  μl)ην  υπάρχει
δυνατότητα  για  αυτόμl)ατη  ή  τυχαία  μl)εταφορά  των  ούρων  (υπερχείλιση)  στο
μl)εγαλύτερο ουροσυλλέκτη. Επίσης κατά τον χιερισμl)ό της μl)εταφοράς των ούρων να
μl)ην  διασκορπίζονται  τα  ούρα  στον  περιβάλλοντα  χώρο,  ούτε  στα  χέρια  του
προσωπικού. 3. Να υπάρχουν ιμl)άντες στερέωσης του ουροσυλλέκτη στο κρεβάτι
του ασθενούς. 4. Να υπάρχει δυνατότητα συλλογής προσφάτων ούρων για γενική
και καλλιέργεια.

96
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΡΑΒΔΙΑ

( MicroSponge - Μικροσπόγγοι )
Τριγωνάκια  microsponge χειρουργικά,  μl)ε  λαβή,  σε  συσκευασία  5-10  τεμl)αχίων,
αποστειρωμl)ένα, μl)ιας χρήσης.

97
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ ( PROOPHTA
66x5 mm )

Οφθαλμl)ολογικά ραβδία να είναι κατασκευασμl)ένα από υψηλής απορροφητικότητας
non woven, να διαθέτουν λείες άκρες και να είναι ελαστικά και απαλά ώστε να μl)ην
τραυμl)ατίζουν τους ιστούς του μl)ατιού. 

98
ΠΑΓΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ (25
ml)

Συσκευές  αναρρόφησης  και  συλλογής  βρογχικών  εκκριμl)άτων  μl)ε  φιαλίδιο
περισυλλογής  25ml ,βαθμl)ονομl)ημl)ένο  από  τα  0  έως  τα  22  ml,  μl)ε  καθετήρα
ατραυμl)ατικό 16 F , μl)ήκους 50cm , ακτινοσκιερό, βαθμl)ονομl)ημl)ένο, μl)ε προέκταση για
σύνδεση  μl)ε  την  αναρρόφηση  μl)ήκους  52cm,  μl)ε  πρόσθετο  καπάκι  φιαλιδίου  και
αυτοκόλλητο για αναγραφή των στοιχείων του ασθενή.  Να είναι  LATEX Free και
DEHP free , μl).χ ,αποστειρωμl)ένες , σε διπλή συσκευασία ασφαλείας.

99
ΠΑΡΑΦΙΛΜ ΣΕ ΡΟΛΑ 5 cm x

15 m

Ειδική  διαφανής  αεροδιαπερατή  μl)εμl)βράνη  μl)ε  μl)εγάλη  ελαστικότητα  για  την
σφράγιση και στεγανοποίηση όλων των σκευών εργαστηρίου.  Διαστάσεις : Πλάτος
5cm Μήκος 15m.

100
ΠΑΡΑΦΙΝΗ

(ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ)
Λευκή εξευγενισμl)ένη παραφίνη σε κερί, 52/54  DAB. Σημl)είο Τήξης: 56 – 58ºC. Να
πληροί τις προδιαγραφές BGA.
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101 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕS 19G
Πεταλούδες απλές 19G, 21G, 23G, 25G λεπτών τοιχωμl)άτων ατραυμl)ατική μl)ε διπλή
λοξότμl)ηση. Να διαθέτει σωλήνα ικανού μl)ήκους και να καταλήγει σε σύνδεση  Luer
Lock.

102 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕS 21G
Πεταλούδες απλές 19G, 21G, 23G, 25G λεπτών τοιχωμl)άτων ατραυμl)ατική μl)ε διπλή
λοξότμl)ηση. Να διαθέτει σωλήνα ικανού μl)ήκους και να καταλήγει σε σύνδεση  Luer
Lock.

103 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕS 23G
Πεταλούδες απλές 19G, 21G, 23G, 25G λεπτών τοιχωμl)άτων ατραυμl)ατική μl)ε διπλή
λοξότμl)ηση. Να διαθέτει σωλήνα ικανού μl)ήκους και να καταλήγει σε σύνδεση  Luer
Lock.

104 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕS 25G
Πεταλούδες απλές 19G, 21G, 23G, 25G λεπτών τοιχωμl)άτων ατραυμl)ατική μl)ε διπλή
λοξότμl)ηση. Να διαθέτει σωλήνα ικανού μl)ήκους και να καταλήγει σε σύνδεση  Luer
Lock.

105 ΠΙΝΕΛΛΑ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ Σετ  πινέλων  5  τεμl)αχίων.  Το σετ  να  περιέχει  πινέλο  κρυοστάτη,  μl)ικροτόμl)ου  και
πινέλα περισυλλογής ιστολογικών τομl)ών.  

106 ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR 1 ml ΠΙΠΕΤΤΕΣ  μl)εταφοράς  (  ΡΑSTEUR)  ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ  1ml μl)ε  πουάρ  ΜΗ
αποστειρωμl)ένες, βαθμl)ονομl)ημl)ένες (1:0.25), μl)ήκους 150-155mm.

107 ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR 3 ml
ΠΙΠΕΤΤΕΣ  μl)εταφοράς  (  ΡΑSTEUR)  ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ  3ml μl)ε  πουάρ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, βαθμl)ονομl)ημl)ένες (1:0.25), μl)ήκους 150-155mm, σε ξεχωριστό
φάκελλο ανά μl)ία.

108
ΠΟΔΙΑ NAYLON MΙΑΣ

ΧΡΗΣΗΣ

Πλαστικές, μl)ίας χρήσης, πολύ ανθεκτικές, από πολυαιθυλένιο, μl)η αποστειρωμl)ένες,
μl)η  τοξικές.  Να δένουν  στη  μl)έση,  χρώμl)ατος  λευκού  ή  διαφανείς,  να  καλύπτουν
θώρακα, κοιλία και γόνατα.

109 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΓΚΕΤΕΣ

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ  ΜΑΚΡΙΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΜΙΑΣ  ΧΡΗΣΗΣ  (ΓΚΕΤΕΣ)   Να  είναι
αντιολισθητικά,  αδιάβροχα,  ανθεκτικά  και  πλήρως ενισχυμl)ένα.  Να παρέχουν την
ενδεικνυόμl)ενη προστασία στους χώρους του χειρουργείου,  των εργαστηρίων και
γενικότερα σε κάθε στείρο περιβάλλον.  Να είναι εύχρηστα. Να εξασφαλίζουν άριστη
και  εύκολη  εφαρμl)ογή  στο  χρήστη.  Να  προσαρμl)όζονται  σε  κάθε  μl)έγεθος
παπουτσιού.  Να  διαθέτουν  λάστιχο  ή  και  ειδικό  ρυθμl)ιζόμl)ενο  κλείσιμl)ο.  Να
καλύπτουν μl)έχρι και το μl)ηρό. Να φέρουν σήμl)ανση CE. 

110
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Από αδιάβροχο πλαστικό,  ενηλίκων,  μl)ατ  αντιολισθητικά,  μl)ε  λάστιχο περιμl)ετρικά,
ανθεκτικά και ελαστικά.

111
ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ 30 ml
Πλαστικά, διάφανα, χωρητικότητας 30 ml περίπου και μl)ε διαβαθμl)ίσεις ανά 5 ml

112 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 100 cm

Αποστειρωμl)ένες προεκτάσεις συσκευής ορού μl)ιας χρήσεως, από διαφανές PVC, μl)ε
υποδοχές  Luer Lock (αρσενικό-θηλυκό).  Να  διαθέτουν  ενσωμl)ατωμl)ένο  ρυθμl)ιστή
ροής (roller). Να είναι συσκευασμl)ένες σε ατομl)ική συσκευασία Peel Pack. Να έχουν
μl)ήκος 100  cm.  Να είναι  εξωτερικά από  PVC και  εσωτερικά από  PE για αντοχή,
ελαστικότητα και χημl)ική αδράνεια. Τα χορηγούμl)ενα να μl)ην απορροφώνται από το
τοίχωμl)α του σωλήνα. Να έχουν εσωτερική διάμl)ετρο 2,5mm και εξωτερική διάμl)ετρο
4,0mm για μl)εγάλους όγκους χορηγήσεων και αντοχή έως 145psi.  Nα είναι LATEX
free και DEHP free.

113 ΠΡΟΚΑΡΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ Βεντούζες  –πουάρ  ηλεκτροκαρδιογράφου  διαμl)έτρου  20mm ή  30mm μl)ε  άριστη
εφαρμl)ογή στο σώμl)α του ασθενούς.

114 ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟ ΥΓΡΟ 200 ml

Πλήρες διάλυμl)α ανοσοδιατροφής, υπερπρωτεϊνικό (>8,0g/100ml) και υπερθερμl)ιδικό
(>1,50kcal/mL) μl)ε μl)είγμl)α ινών και πρεβιοτική δράση. Με ειδικό προφίλ πρωτεϊνών
υψηλής  βιολογικής  αξίας  (50%  καζεινικά  άλατα,  25%  πρωτεΐνη  ορού  γάλακτος
εμl)πλουτισμl)ένη  μl)ε  GMP,  25%  φυτική  πρωτεΐνη  μl)πιζελιού)  και  ειδικό  προφίλ
υδατανθράκων (τύπου IV ανθεκτική μl)αλτροδεξτρίνη )που συμl)βάλει στον γλυκαιμl)ικό
έλεγχο. Ελεύθερο φρουκτόζης και σακχαρόζης. Εμl)πλουτισμl)ένο μl)ε ανοσοδιεγερτικά
στοιχεία:  αργινίνη  (<2gr/100ml)  και  νουκλεοτίδια  (AMP,  GMP,  UMP).
Ωσμl)ωμl)οριακότητα 366mOsm/L

115
ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΝΤΕΡΙΚΗ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 500 ml

Πλήρες  διάλυμl)α  ισοθερμl)ικό  (≤1Kcal/ml)  και  ισοπρωτεϊνικό  (≤4gr/100ml)  για  τον
έλεγχοτης διάρροιας. Με 100% μl)ερικώς υδρολυμl)ένο κόμl)μl)ι γκουάρ (PHGG) για τον
έλεγχο  της  διάρροιας  και  για  ασθενείς  μl)ε  δυσλειτουργία  του  εντέρου.  Με  ειδικό
προφίλ  υδατανθράκων (τύπου  IV ανθεκτική  μl)αλτροδεξτρίνη)  που  συμl)βάλει  στον
γλυκαιμl)ικό  έλεγχο.  Ελεύθερο  φρουκτόζης  και  σακχαρόζης.  Λιπιδικό  προφίλ
εμl)πλουτισμl)ένο μl)ε ΕΡΑ καιDHA  (33.8  mg/100  mL) που αποτελούν αποτελεσμl)ατικό
μl)εσολαβητή  στις  φλεγμl)ονώδεις  διεργασίες  που  σχετίζονται  μl)ε  τη  διάρροια.
Ωσμl)ωμl)οριακότητα  360mOsm/L.  Συσκευασία:  πόσιμl)ο  200ml,  βανίλια,  κακάο  και
500ml ουδέτερη γεύση.

116
ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ

ΜΕΙΓΜΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 500
ml

Διάλυμl)α ανοσοδιατροφής για πλήρη εντερική σίτιση, υπερπρωτεϊνικό (>6,5gr/100ml)
και  υπερθερμl)ιδικό  (>1,25  kcal/mL)  μl)ε  πρεβιοτική  δράση  και  100%  ζυμl)ώσιμl)ες
φυτικές ίνες. Με ειδικό προφίλ πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας (50% καζεινικά
άλατα, 25% πρωτεΐνη ορού γάλακτος εμl)πλουτισμl)ένημl)ε GMP, 25% φυτική πρωτεΐνη
μl)πιζελιού)  και  ειδικό  προφίλ  υδατανθράκων  (τύπου  IV ανθεκτική
μl)αλτροδεξτρίνη  )που  συμl)βάλει  στον  γλυκαιμl)ικό  έλεγχο.  Ελεύθερο
φρουκτόζης ,σακχαρόζης, λακτόζης, γλουτένης. Εμl)πλουτισμl)ένο μl)ε ανοσοδιεγερτικά
στοιχεία:L-αργινίνη(<1gr/100ml),νουκλεοτίδια(AMP,GMP,UMP),ω-
3.Ωσμl)ωμl)οριακότητα 400mOsm/L

117 ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

Πώμl)ατα για φλεβοκαθετήρες, διπλού συνδυασμl)ού (αρσενικό-θηλυκό), βιδωτά, μl)ιας
χρήσης.  Τα  πώμl)ατα  να  είναι  ασφαλείας,  να  διαθέτουν  περιφερικές  ραβδώσεις,
συνδετικό  Luer/Luer-Lock και να είναι αποστειρωμl)ένα σε ατομl)ική συσκευασία ανά
τεμl)άχιο. 
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118 ΡΟΜΠΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Προστατευτικές ρόμl)πες μl)η αποστειρωμl)ένες από μl)η υφασμl)ένο υλικό μl)ιας χρήσεως.
Ανοιχτές στην πλάτη, να κλείνουν μl)ε δέστρες στον αυχένα και στην πλάτη.  Ένα
μl)έγεθος. 

119 ΣΑΚΚΟΙ ΝΕΚΡΩΝ
Σάκος  νεκρών  ενηλίκων  κατάλληλος  για  μl)εταφορά  πτωμl)άτων.  Ελαφρύς  και
ανθεκτικός  στην  κατασκευή του.  Ιδανικός  για  ασφαλή  μl)εταφορά πτώμl)ατος.  Από
αδιάβροχο πλαστικοποιημl)ένο ναυλόπανο μl)ε εσωτερικό αδιάβροχο φιλμl) από PVC.

120
ΣΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Σάκοι  ανοικτοί  αυτοκόλλητοι  ειλεοστομl)ίας.  Με κολλητική επιφάνεια εύκαμl)πτη,  και
φίλτρο κατακράτησης οσμl)ών προστατευόμl)ενο από εσωτερικό διπλό θάλαμl)ο.  Με
ενσωμl)ατωμl)ένο σύστημl)α ανοίγμl)ατος/ κλεισίμl)ατος μl)ε velcro. Με υφασμl)άτινης υφής,
αντιιδρωτικό κάλυμl)μl)α. Προς κοπή έως 60mm, διαφανείς και αδιαφανείς.

121
ΣΑΚΟΙ ΝΕΚΡΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ

Ο σάκος  νεκρών ενηλίκων να είναι  κατασκευασμl)ένος  από αδιάβροχο αδιαφανές
υλικό  EVA και να χαρακτηρίζεται από την μl)εγάλη ανθεκτικότητα του σε σκισίμl)ατα,
τρυπήμl)ατα  και  διαρροές.  Να  ασφαλίζει  μl)ε  φερμl)ουάρ  και  εσωτερικά  να  φέρει
επένδυση  που  να  παρέχει  επιπρόσθετη  ανθεκτικότητα  και  ασφάλεια  κατά  την
τοποθέτηση  και  μl)εταφορά των πτωμl)άτων.  Διαστάσεις  :  220.0  x  90.0  cm.  Υλικό
κατασκευής : Αδιάβροχο EVA.

122
ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΓΙΑ  ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ KAI
ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Σάκοι  ουρητηροστομl)ίας  αυτοκόλλητοι.  Με 3D εύπλαστη  κολλητική  επιφάνεια  για
εφαρμl)ογή σε δύσκολες ανατομl)ικά στομl)ίες (όχι  convex-πλαστικός δακτύλιος λόγω
σκληρότητας υλικού). Mε δυνατότητα αντιστροφής του κολλητικού υλικού για χρήση
σε  κήλες.  Με  μl)εμl)βράνες  αντεπιστροφής  και  βαλβίδα  εξόδου  που  να  συνδέεται
απευθείας μl)ε κάθε τύπο ουροσυλλέκτη. Με ενσωμl)ατωμl)ένες υποδοχές για εφαρμl)ογή
ζωνών. Προς κοπή έως 43mm.

123
ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ
ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 10x100 mm

Σάκοι  ουρητηροστομl)ίας  αυτοκόλλητοι.  Με 3D εύπλαστη  κολλητική  επιφάνεια  για
εφαρμl)ογή σε δύσκολες ανατομl)ικά στομl)ίες (όχι  convex-πλαστικός δακτύλιος λόγω
σκληρότητας υλικού). Mε δυνατότητα αντιστροφής του κολλητικού υλικού για χρήση
σε  κήλες.  Με  μl)εμl)βράνες  αντεπιστροφής  και  βαλβίδα  εξόδου  που  να  συνδέεται
απευθείας μl)ε κάθε τύπο ουροσυλλέκτη. Με ενσωμl)ατωμl)ένες υποδοχές για εφαρμl)ογή
ζωνών. Προς κοπή έως 43mm.

124
ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΧΓΕΙΡΗΤΙΚΟΣ

ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Σάκοι μl)ετεγχειρητικοί διαφανείς, μl)ε αποσπώμl)ενο παράθυρο 7Χ38 mm)εκ για επιθεώρηση και
εργασία  επί  της  στομl)ίας.  Με  βαλβίδα  εξόδου  για  σύνδεση  μl)ε  κάθε  τύπο
ουροσυλλέκτη και δυνατότητα αφαίρεσης της βαλβίδας και κλείσιμl)ο του σάκου μl)ε
ενσωμl)ατωμl)ένο σύστημl)α ανοίγμl)ατος/ κλεισίμl)ατος  velcro (για χρήση και σε υδαρείς
και στέρεες κενώσεις). Προς κοπή έως 90mm.

125
ΣΕΤ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΚΙΡΣΩΝ

ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Σετ ενδοσκοπικής απολίνωσης κιρσών οισοφάγου μl)ιας χρήσης. Σετ ενδοσκοπικής
απολίνωσης κιρσών οισοφάγου πολλαπλών δακτυλίων αποτελούμl)ενο από διαφανή
πλαστικό  κύλινδρο  opti-vu προσαρμl)οζόμl)ενο  στο  άκρο  του  ενδοσκοπίου  μl)ε
ενσωμl)ατωμl)ένη χορδή απελευθέρωσης και προτοποθετημl)ένους δακτυλίους (4, 6 ή 7Χ38 mm)
).  Από φυσικό ελαστικό  Latex. Ο προτελευταιος δακτυλιος να ειναι  διαφορετικός.
Ειδική  περιστροφική  λαβή  απολινωτή  για  ελεγχόμl)ενη  απελευθέρωση  των
δακτυλίων.Καθετήρα  τοποθέτησης.Προσαρμl)ογέα  έγχυσης-καταιονισμl)ού  για
διέυρυνση  του  πεδιου  οράσεως.  Η  αποτελεσμl)ατικότητα  να  περιγραφεται  σε
αναγνωρισμl)ενα βιβλιογραφικά δεδομl)ένα.

126 ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Πλήρες  σετ  γαστροστομl)ίας  τύπου  έλξεως  -PULL συνδυασμl)ένης  διαδερμl)ικής  -
ενδοσκοπικής τοποθέτησης, για αρχική τοποθέτηση μl)ακρας διαρκείας παραμl)ονής
και  σχεδιασμl)ό  συμl)βατό μl)ε  τη χρήση γαστρονηστιδικού  καθετήρα,  αποτελούμl)ενο
από:  -  Σωλήνα  σίτισης  από διαφανή  σιλικόνη  υψηλής  ευκαμl)ψίας,  ποιότητας  και
αντοχής, διαμl)έτρου 20 ή 24fr αφαιρούμl)ενο εξωτερικά-μl)η ενδοσκοπικά, χωρίς την
εισαγωγή  ενδοσκοπίου  μl)ε  τη  χρήση  τεχνητής  έλξεως,  μl)ε  ενδείξεις  βάθους,
πεπλατυσμl)ένο ακτινοσκιερό άκρο σε σχήμl)α θόλου για βέλτιστη συγκράτηση του στο
τοίχωμl)α του στομl)άχου και ενσωμl)ατωμl)έο  clip ώστε να αποφεύγεται η παλίνδρομl)η
ροή κατά τη σίτιση.  Να φέρει  αποσπώμl)ενη κεφαλή σίτισης  δύο δρόμl)ων "Υ"  για
σίτιση και χορήγηση φαρμl)άκων, ενσωμl)ατωμl)ένη περιέλιξη ανθεκτικού σύρμl)ατος και
ανατομl)ικά  ατραυμl)ατικά  πέλμl)ατα  σιλικόνης  για  την  καθήλωσή  του  στο  δέρμl)α.  -
Σύρμl)α εισαγωγής, ιδιαίτερης αντοχής στην έλξη, μl)ήκους 150cm, τύπου  LOOPED,
μl)ε  επικάλυψη  Teflon.  -   Βρόγχο  σύλληψης  cold snare μl)ε  καθετήρα  Teflon μl)ε
εύχρηστη λαβή χειρισμl)ού ενός χεριού 3 δακτύλων. - Κάλυμl)μl)α έκθεσης χειρουργικού
πεδίου.-  Σωληνίσκο  μl)ε  βελόνα  εισαγωγής.  -  Νυστέρι,  επιθέμl)ατα  γάζας,  ψαλίδι,
σύριγγα 6cc, αιμl)οστατικές λαβίδες. - Προσαρμl)οστές του σωλήνα σίτισης μl)ονού και
διπλού  αυλού  (universal adapter,  bolus adapter).  -  Εξαρτήμl)ατα  ασφάλισης  -
στερέωσης του σωλήνα σίτισης ώστε να αποφευχθεί μl)ελλοντική μl)ετακίνηση του. 

127 ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ
ΤΡΑΧΕΙΣΤΟΜΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ  ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ  ΜΕ  ΜΟΝΟ
ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER (latex free), ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΔΑ.  Να έχει:
1. Βελόνα παρακέντησης 14G μl)ε οδηγό και καθετήρα. 2. Χειρουργικό νυστέρι για τη
δημl)ιουργία εγκάρσιας τομl)ής. 3. Έναν ειδικό μl)ικρό διαστολέα 14FR, μl)ε λαβή για την
αρχική διάνοιξη των ιστών. 4. Ένα κυρτό διαστολέα (τύπου Rhino) της τραχείας μl)ε
μl)εταβλητή διάμl)ετρο που να επιτρέπει τη διαστολή της τραχείας μl)ε μl)ια μl)όνο ήπια
κίνηση.  Να  διαθέτει  υδρόφιλη  επικάλυψη  που  να  επιτρέπει  την  εύκολη  και
ατραυμl)ατική διάνοιξη του δέρμl)ατος και του υποδορίου. 5. Σύριγγα 5-10ml για την
ανίχνευση εισόδου στην τραχεία. 6. Οδηγό σύρμl)α 50cm J Type στο ένα άκρο και
ευθύ στο άλλο. 7Χ38 mm). Σωλήνα τραχειοστομl)ίας μl)αλακού προφίλ, μl)ε κλίση 105° καθώς
και  ακτινοσκιερή γραμl)μl)ή έως το κατώτατο άκρο του σωλήνα,  μl)ε  ενσωμl)ατωμl)ένο
οδηγό μl)ε οπή στο κέντρο του για να υποδέχεται το οδηγό σύρμl)α. 8. Το CUFF να
είναι  μl)αλακού προφίλ από  PVC χαμl)ηλής πίεσης και  μl)εγάλου όγκου κυλινδρικού
σχήμl)ατος, μl)ειώνοντας τον κίνδυνο τραυμl)ατισμl)ού της και να αναγράφεται πάνω στο
PILOT CUFF το  Νο  του  σωλήνα.  9.  Υποαλλεργική  φακαρόλα  (Velcro)  για  τη
σταθεροποίηση του σωλήνα τραχειοστομl)ίας. Να είναι αποστειρωμl)ένο μl)ίας χρήσης
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και για έναν ασθενή.

128 ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ

Σετ  δοχείου  συλλογής  εκκρίσεων  τουλάχιστον  1000  ml μl)ε  αποσπώμl)ενο  σάκκο
συλλογής  εκκρίσεων από το κάνιστρο.  Με ζελοποιητική-απολυμl)αντική  σκόνη και
ενσωμl)ατωμl)ένο φίλτρο/ βαλβίδα αντεπιστροφής. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού
οίκου μl)ε την αντλία και τα υπόλοιπα αναλώσιμl)α ώστε να είναι απόλυτα συμl)βατό για
τέλεια εφαρμl)ογή στο αντίστοιχο σετ σπόγγων. 

129

ΣΕΤ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ-ΒΑΛΒΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σετ συνεχούς θετικής πίεσης μl)η επεμl)βατικά (CPAP) μl)ε ενσωμl)ατωμl)ένο μl)ανόμl)ετρο,
βαλβίδα  ασφαλείας,  συσκευή  νεφελοποίησης,  σωλήνα  χορήγησης  οξυγόνου  7Χ38 mm)΄
συμl)βατό μl)ε μl)άσκα FLOWSAFE II ΕΖ. Με δυνατότητα αυτόμl)ατης ρύθμl)ισης του FiO2
εξαρτώμl)ενο  από  το  TIDAL VOLUME του  ασθενή.  Ενσωμl)ατωμl)ένη  βαλβίδα
ανακούφισης  πίεσης.  Διαθέτει  Συσκευή  νεφελοποίησης  μl)ε  διακόπτη  On/Off.  Να
διαθέτει:  Ενσωμl)ατωμl)ένο  μl)ανόμl)ετρο  μl)ε  αριθμl)ητική  και  χρωμl)ατική  διαβάθμl)ιση.
Ενσωμl)ατωμl)ένη  βαλβίδα  εκτόνωσης.  Σωλήνα  χορήγησης  οξυγόνου.  Συσκευή
νεφελοποίησης.  Διακόπτη  on/off στην συσκευή νεφελοποίησης.  Χαρακτηριστικά:
Εύρος  CPAP 5-  25  cmH2O.  Ακρίβεια  μl)ανομl)έτρου  +/-  3  H2O έως  15  cm H2O.
Ενσωμl)ατωμl)ένη βαλβίδα ανακούφισης πίεσης (Περιορίζει τη μl)έγιστη πίεση CPAP σε
25 cm H2O +/- 5 cm H2O). Latex- Free.. Φέρει σήμl)ανση CE.  Το FiO2 ρυθμίζεται
αυτόματα εξαρτώμενο από τον ρυθμό των αναπνοών και το tidal volume του
ασθενή
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ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ

ΒΙΟΨΙΑΣ

ΣΕΤ  ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ  ΒΙΟΨΙΑΣ  1)  Η  λαβή  της  βελόνας  να  είναι  ανατομl)ικού
σχεδιασμl)ού, σχήμl)ατος οβάλ για την εύκολη και άνετη συγκράτηση από τον χρήστη
– ιατρό και να διαθέτει ειδικό καπάκι στο οποίο να στηρίζεται το κοπτικό εργαλείο
υψηλής αντοχής κατά την περιστροφή και εκτέλεση της οοτεομl)υελικής βιοψίας. 2) Η
διάμl)ετρος της βιοπτικής κάνουλας να είναι (9) Gauge για τον μl)ικρότερο τραυμl)ατισμl)ό
του ασθενούς και μl)ήκους (10) και (15) εκατοστά εναλλακτικά για πιο σωμl)ατώδεις
ασθενείς.  3)  Το άκρο του κοπτικού βιοπτικού εργαλείου που βρίσκεται  εντός της
κυλινδρικής κάνουλας να είναι τύπου Trocar, πολλών σημl)είων κοπής για πιο εύκολη
διείσδυση  στο  οστούν  από  το  χρήστη.  4)  Η  άκρη  της  κάνουλας  να  διαθέτει
περιμl)ετρικά  ειδικά  κατεργασμl)ένη  επιφάνεια  εξωτερικά,  ώστε  να  συγκρατείται
καλλίτερα  η  βελόνα  εντός  του  οστού.  5)  Στη  συσκευασία  σκληρού  τύπου  να
διατίθεται  εκτός  της  βιοπτικής  βελόνας  μl)ε  το  βασικό  ενσωμl)ατωμl)ένο  καπάκι  και
δεύτερο καπάκι για την αποφυγή διαρροών αίμl)ατος. 6) Να διαθέτει στη συσκευασία
ειδικό επιπλέον εξάρτημl)α μl)ε ειδικά σχεδιασμl)ένη οπή που να εφαρμl)όζεται στο τέλος
της διαδικασίας στη βιοπτική κάνουλα για την αφαίρεση του βιοπτικού υλικού σε
περιπτώσεις  σαθρών  οστών  (SAFE LOCK),  ώστε  να  μl)ειώνεται  στο  ελάχιστο  το
ποσοστό αποτυχίας λήψης δείγμl)ατος μl)ε συνέπειες την επανάληψη της εξέτασης
δηλ. τη χρήση δεύτερης βελόνας και διπλασιασμl)ό του κόστους, το χάσιμl)ο χρόνου
και  την  πρόκληση  μl)εγαλύτερου  πόνου  στον  ασθενή.  7Χ38 mm))  Να  διατίθεται  στη
συσκευασία ειδικό εξάρτημl)α υπό μl)ορφή κώνου και από τις δύο πλευρές που βοηθά
στην αποφυγή τραυμl)ατισμl)ού του χρήστη κατά την εξαγωγή του δείγμl)ατος από την
κάνουλα  κατά  τη  χρήση  του  μl)εταλλικού  άξονα  που  σπρώχνει  το  δείγμl)α..  8)  Η
βελόνα βιοψίας να διατίθεται και μl)ε μl)εταβλητό  stopper για καθορισμl)ό του βάθους
διείσδυσης.

131 ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ

Σετ  σπόγγου  αντιβακτηριδιακό  εμl)ποτισμl)ένο  μl)ε  άργυρο  στη  δομl)ή  του,  μl)ε
λειασμl)ένους πόρους, ώστε να μl)ην τραυμl)ατίζει το νεοσχημl)ατισθέντα ιστό κατά την
αφαίρεση  του.  Το σετ  να  περιέχει  σε  ατομl)ικά  αποστειρωμl)ένες  συσκευασίες  τον
σπόγγο, τον δίσκο αναρρόφησης και τις μl)εμl)βράνες. Όλα τα τμl)ήμl)ατα του σετ να είναι
του ίδιου κατασκευαστικού οίκου μl)ε τα δοχεία στον α/α 128, για τέλεια συμl)βατότητα
και λειτουργία του συστήμl)ατος αρνητικής πίεσης. Μεγέθη Medium 18 x 12,5 x 3,3cm
και Large26 x 15 x 3,3cm.

132 ΣΕΤ ΣΤΕΡΝΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ

Να είναι μl)ιας χρήσης, σε αποστειρωμl)ένη συσκευασία. Η βελόνα να αποτελείται από
δυο τμl)ήμl)ατα  πλαστική  λαβή  και  μl)εταλλική  βελόνα (από ανοξείδωτο χάλυβα)  μl)ε
κάνουλα. Το τέμl)νον άκρο της βελόνας να είναι αιχμl)ηρό. Η οπή του οπισθίου άκρου
της βελόνας να υποδέχεται έμl)βολο ώστε να δημl)ιουργείται αρνητική πίεση για τη
συγκράτηση του οστικού τεμl)αχίου. Η λαβή χειρισμl)ού να είναι συνδεδεμl)ένη μl)ε τη
μl)εταλλική βελόνα - στειλεό παρακέντησης. Το εσωτερικό της λαβής να είναι luer lock
και  να  δέχεται  απλές  σύριγγες  όλων  των  τύπων.  Να  διαθέτει  βιδωτό  σύστημl)α
αυξομl)είωσης (ρύθμl)ισης μl)ήκους που να φέρει ενδείξεις ανά 5mm και να αφαιρείται
πλήρως ώστε ο χρήστης μl)ε μl)ια κίνηση να έχει το μl)έγιστο μl)ήκος της βελόνας. Το
άκρο της βελόνας να είναι μl)ονού  bevel και να εξασφαλίζει εύκολη και τραυμl)ατική
διείσδυση.  Να  είναι  άθραυστη  και  εργονομl)ική.  Να  παρακεντάει  εύκολα  και  μl)ε
ασφάλεια. Να είναι διαθέσιμl)η στις εξής διαστάσεις : 14- 18g, μl)ήκους 10 έως 90mm.

133 ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ Μίας χρήσης, αποστειρωμl)ένοι, μl)εταλλικοί.

134
ΣΚΟΥΦΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Να  είναι  κατασκευασμl)ένα  από  ειδικής  σύνθεσης  υλικό,  αεροδιαπερατό  που  να
επιτρέπει τον αερισμl)ό του τριχωτού της κεφαλής.Το υλικό να μl)ην ερεθίζει το δέρμl)α,
να μl)ην είναι τοξικό. Να είναι ελαφριά, καλαίσθητα και ασφαλή. Να είναι ανθεκτικά,
δύσκολα αναφλέξιμl)α. Να είναι απαλά στην αφή. Να διατίθενται σε χρώμl)ατα μl)πλε ή
πράσινο. Μίας χρήσεως. 

135 ΣΠΑΣΤΟ ΦΟΡΕΙΟ ΦΑΡΑΣΙ

Δυνατότητα τοποθέτησής του κάτω από τον ασθενή χωρίς να είναι απαραίτητη η
μl)ετακίνηση του ασθενούς. Γρήγορο και ασφαλές σύστημl)α για το διαχωρισμl)ό και τη
στερεοποίηση των δύο ημl)ιφορείων.  Να φέρει  μl)εγάλες  οπές  στην  περίμl)ετρο του
φορείου σκούπα για την απλοποίηση της ανύψωσης και μl)εταφοράς του ασθενή. Η
κεντρική διαμl)ήκης περιοχή να είναι απαλλαγμl)ένη από μl)εταλλικές επιφάνειες, ώστε
να επιτρέπει τη λήψη ακτινογραφιών. Η κοίλη επιφάνεια που τοποθετείται ο ασθενής
να φέρει προεξέχοντα φύλλα αλουμl)ινίου ώστε να ελαχιστοποιούνται  οι πλευρικές
μl)ετακινήσεις του ασθενή. Να φέρει λαβή για την επιλογή του μl)ήκους του ακραίου
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μl)έρους του φορείου. Το τελικό μl)έρος, όπου ακινητοποιούνται τα πόδια του ασθενή
να είναι στενότερο για τη βελτίωση των ελιγμl)ών του φορείου. Να έχει δυνατότητα
αναδίπλωσης.  Μέγιστο  μl)ήκος  άνω  των  2000mm.  Μέγιστο  βάρος  φόρτωσης
τουλάχιστον 17Χ38 mm)0 κιλά.

136 ΣΤΑΤΟ ΓΙΑ ΟΡΟΥΣ

Να είναι κατασκευασμl)ένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο κορμl)ός να έχει ρυθμl)ιζόμl)ενο
ύψος από 160cm έως 250cm περίπου μl)έσω συστήμl)ατος σταθεροποίησης.  Στην
κορυφή να διαθέτει κεφαλή μl)ε τέσσερα (4) μl)εταλλικά άγκιστρα. Να φέρει τροχήλατη
βάση μl)ε πέντε (5) ακτίνες διαμl)έτρου 60cm περίπου μl)ε διπλούς τροχούς διαμl)έτρου
50mm τουλάχιστον,  κατασκευασμl)ένη  από  στιλβωμl)ένο  αλουμl)ίνιο,  εύκολα
καθαριζόμl)ενη.

137
ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ

Να  είναι  κατάλληλο  για  συσκευές  αναρροφήσεως.  Να  επιτυγχάνει  100%
στερεοποίηση ακόμl)α και σε μl)ολυσμl)ατικά υγρά που έχουν διασκορπιστεί επάνω σε
επιφάνειες. Να είναι ακίνδυνο, να μl)υρίζει ευχάριστα και να περιέχει πολυακρυλικά
στην σύνθεση του σε συσκευασία 480gr μl)ε δοσομl)ετρητή.

138
ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ

ΜΑΝΣΕΤΑ

Να  φέρει  ειδική  αδιάβροχη  ενίσχυση  ,από  φιλμl)  πολυαιθυλενίου  και  non-woven
βισκόζη,  από το θώρακα έως κάτω και στα μl)ανίκια από τις μl)ανσέτες μl)έχρι τους
αγκώνες. Να κλείνει πίσω και να καλύπτει την πλάτη σε σχήμl)α φακέλου. Το μl)ήκος
της μl)πλούζας να είναι τουλάχιστον μl)έχρι την μl)έση της κνήμl)ης. Η μl)πλούζα να μl)ην
εμl)ποδίζει  την  αναπνοή  και  τις  κινήσεις  του  σώμl)ατος.  Να  είναι  διπλωμl)ένη  μl)ε
πρακτικό και εύκολο τρόπο για άσηπτη ένδυσης. Να διατίθεται σε διάφορα μl)εγέθη
(L, XL,) και το σύμl)βολο να είναι ορατό χωρίς να ξεδιπλωθεί η μl)πλούζα. Η ζώνη να
είναι πιασμl)ένη σε χάρτινη κάρτα. Συσκευασία μl)ικρού μl)εγέθους για οικονομl)ία χώρου.
Να φέρει διπλό τρόπο κλεισίμl)ατος πίσω στον λαιμl)ό για μl)εγαλύτερη ασφάλεια και
άνεση. Οι μl)ανσέτες να είναι μl)αλακές. Σε κάθε πακέτο μl)πλούζας , να υπάρχουν 2
χειροπετσέτες.

139 ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ

Να  είναι  κατασκευασμl)ένο  από  ανθεκτικό,  αδιάβροχο,  μl)η  πορώδες  υλικό,  να
πλένεται  εύκολα  και  να  είναι  ακτινοδιαπερατό  για  τη  διενέργεια  ακτινολογικών
διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς και κατάλληλο για την διενέργεια εξετάσεων M.R.I.
Η βαλβίδα εισαγωγής ή εξαγωγής του αέρα, να είναι σε τέτοια θέση ώστε να μl)ην
ενοχλεί τον ασθενή.  Η αντλία κενού να μl)πορεί να μl)ειώσει την πίεση από 500 hPa
σε  4  λεπτά.  Το στρώμl)α κενού  συμl)περιλαμl)βανομl)ένου  του  περιεχομl)ένου  του  να
εκπληρώνει τα ακόλουθα:  αντοχή στην θερμl)ότητα: 60°C  αντοχή στο ψύχος: -20°C
σημl)είο τήξης: 100°C  Να έχει τις ελάχιστες διαστάσεις: μl)ήκος: 2000mm,  πλάτος (όχι
σε  κατάσταση  κενού):  800mm.  Μεταφερόμl)ενο  βάρος:  τουλάχιστον  150  Kg.  Να
παραδοθεί  πλήρες  μl)ε  όλα  τα  εξαρτήμl)ατα  και  να  αποτελείται  από:  Το  κυρίως
στρώμl)α,  μl)ε  τέσσερις  (4)  τουλάχιστον  χειρολαβές  από  κάθε  πλευρά,  τρεις  (3)
τουλάχιστον ζώνες ασφαλείας ασθενούς (ταχείας ασφάλισης – απασφάλισης) και
αντλία  παραγωγής  κενού.  Συνολικό  βάρος  μl)ε  την  αντλία  παραγωγής  κενού  το
μl)ικρότερο δυνατό (όχι πάνω από 15 kg). Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση.  Να
είναι  σύμl)φωνο  μl)ε  το  πρότυπο  EN 1865-1.Να  φέρει  πιστοποίηση  CE mark.  Η
κατασκευάστρια και η προμl)ηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημl)ένες κατά ISO 9001
ή/και  ISO 13485 μl)ε πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη  Η προμl)ηθεύτρια
εταιρία να διαθέτει ανταλλακτικά. Να κατατεθούν όλα τα ζητούμl)ενα πιστοποιητικά.
Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη.

140 ΣΥΚΙΑ KIWI

ΣΥΚΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ  KIWI Αποστειρωμl)ένες μl)ε ενσωμl)ατωμl)ένο κομl)βίο
απελευθέρωσης  κενού  και  ενσωμl)ατωμl)ένη  αναρρόφηση  χειρός  μl)ε  εύκαμl)πτο
καλώδιο και βεντούζα κενού, εξωτερικής διαμl)έτρου 60mm.  Διάμl)ετρος εσωτερικού
ανοίγμl)ατος 50mm μl)ε αφρώδες φίλτρο τύπου Kiwi.
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ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3 WAY STOP-

COCK

Αποστειρωμl)ένες,  μl)ε  μl)αλακό  άξονα  περιστροφής,  χωρίς  απώλειες,  μl)ε
ενσωμl)ατωμl)ένη βαλβίδα μl)ιας οδού για λήψη αίμl)ατος. Να έχει άκρο αρσενικό  luer
lock μl)ε  αντίστοιχο  πώμl)α  ασφαλείας,  θηλυκό  luer lock μl)ε  αντίστοιχο  πώμl)α  και
μl)εσαίο στέλεχος μl)ε ενσωμl)ατωμl)ένη τη βαλβίδα αντεπιστροφής, μl)ε άκρο σύνδεσης
θηλυκό luer lock και αντίστοιχο πώμl)α κάλυψης. Το υλικό κατασκευής να είναι απο
Πολυάνθρακα - Πολυεθυλένιο - Πολυπροπυλένιο. Latex-free. Το υλικό να επιτρέπει
τη χρήση λιπιδίων και χημl)ειοθεραπευτικών παραγόντων. Να αντέχουν σε πιέσεις
ίσες μl)ε 2 bar. Να προστατεύουν απόλυτα από μl)ολύνσεις και εμl)βολή αέρα.
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ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΤΥΠΟΥ Υ

Να  προσαρμl)όζονται  σε  όλους  τους  τύπους  βελονών(fistula),να  έχουν  μl)αλακά
τοιχώμl)ατα, εύκαμl)πτα, ευλύγιστα, ατοξικά, βιοσυμl)βατά, να διαθέτουν συνδετικά luer
lock για ασφαλή και ταχεία σύνδεση μl)ε τις γραμl)μl)ές, να φέρουν κλίπς για διακοπή
της αιμl)ατικής ροής, να έχουν σήμl)ανση CE και να ακολούθουν το διεθνές πρότυπο
ISO.
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ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ

Αισθητήρας οξυμl)ετρίας  SpO2 δακτύλου πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων για  DASH
3000.
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ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ
Καλώδιο  σύνδεσης  αισθητήρα  οξυμl)ετρίας  SpO2 δακτύλου  πολλαπλών  χρήσεων
ενηλίκων για DASH 3000.
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

BAXTER COLLEAGUE (EMC
9611G)

Σετ  έγχυσης  διαλυμl)άτων  συμl)βατό  μl)ε  αντλία  BAXTER COLLEAGUE.  Να  φέρει
εξαεριζόμl)ενο θάλαμl)ο σταγόνων και 15μl)m φίλτρο. Η σωλήνωση να είναι non DEHP
και η απόσταση θέσεως έγχυσης και luer lock adapter να είναι 19cm.
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΧΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

BAXTER COLLEAGUE (EMC
9667Χ38 mm))

Σετ  έγχυσης  διαλυμl)άτων  μl)ε  Clearlink ως  επιλογή  έγχυσης  συμl)βατό  μl)ε  αντλία
BAXTER COLLEAGUE, χωρίς αεροθάλαμl)ο.
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ

ΣΙΤΙΣΗΣ

Αποστειρωμl)ένη  συσκευή  εντερικής  σίτισης  μl)ε  ενσωμl)ατωμl)ένο  σάκο  1,5L  για
χορήγηση  σκευάσμl)ατος μl)έσω ηλεκτρονικής αντλίας. Να περιέχει 1) ασκό1500 ml,
2) σωλήνα σίτισης  PVC, 3) θάλαμl)ο ελέγχου σίτισης, 4) σωλήνα σιλικόνης για την
προσαρμl)ογή στην ηλεκτρονική αντλία σίτισης, 5) ρυθμl)ιστή ροής, 6) βαλβίδα  τύπου
3-way  stopcock μl)ε υποδοχή  enfit,  7Χ38 mm))  απόληξη  καθετήρα  μl)ε  διπλή  επιλογή
μl)εταξύ συμl)βατικού ή τύπου  enfit άκρου. Η συσκευή να είναι απόλυτα συμl)βατή μl)ε
ηλεκτρονική αντλία σίτισης που  να  φέρει  τις εξής  προδιαγραφές: Φορητή (1,4 kg),
να διαθέτει   περισταλτική,  περιστροφική τεχνολογία  χορήγησης  σίτισης (5-295
mL/ώρα),  να  φέρει ρότορα σχήμl)ατος «τριφυλλιού» ώστε να καθιστά ορατή από
απόσταση την ομl)αλή λειτουργία της αντλίας. Να φέρει ευανάγνωστη διπλή οθόνη
LED, σύστημl)α ηχητικών και  οπτικών συναγερμl)ών και  προηγμl)ένο λογισμl)ικό  που
διατηρεί  το  ιστορικό  της  αντλίας  ακόμl)η  και  σε  περίπτωση  απενεργοποίησης.
Δυνατότητα λειτουργίας μl)ε μl)παταρία (αυτονομl)ία τουλάχιστον 6 ωρών).
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ

ΠΙΕΣΗΣ

Καθετήρας  μl)έτρησης  κεντρικής  φλεβικής  πίεσης  (σύστημl)α)  αποτελούμl)ενο  από
πλαστικό μl)ανόμl)ετρο για τη μl)έτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης βαθμl)ονομl)ημl)ένο
μl)ε  ενσωμl)ατωμl)ένο  3-way stop-cock για  συνεχείς  μl)ετρήσεις,   κεντρικό  φλεβικό
καθετήρα 7Χ38 mm)2cm  μl)έσα σε ειδικό τύμl)πανο για τη μl)έτρηση της κεντρικής φλεβικής
πίεσης,  αποστειρωμl)ένο  και  ελεύθερος  πυρετογόνων  .Να  έχει  συρμl)άτινο
οδηγό  ,ακτινοσκιερό  μl)ε  εξωτερικά  σιλικοναρισμl)ένη  βελόνα  .Στη  συσκευασία  να
περιέχεται  και  ένας  φλεβικός  καθετήρας  13G μl)ήκους  5,1cm ο  οποίος  θα
χρησιμl)οποιείται για την εισαγωγή του κεντρικού καθετήρα. Να είναι LATEX-Free και
DEHP-Free , μl).χ, αποστειρωμl)ένοι. 

149 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΡΟΥ ΑΠΛΕΣ

Συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης (ορού), αποστειρωμl)ένες μl)η τοξικές και ελεύθερες
πυρετογόνων.  Να  έχουν  τέλειο  φινίρισμl)α,  να  είναι  λείες  και  απαλλαγμl)ένες  από
οποιοδήποτε  ξένο  σώμl)α.  Να  είναι  κατασκευασμl)ένες  από  εξαιρετικής  ποιότητας
πλαστικό  (PVC)  ιατρικού  τύπου  (Medical Grade),  σύμl)φωνα  μl)ε  τις  τεχνικές
προδιαγραφές του Ε.Ο.Φ και των Ευρωπαϊκών και Διεθνών standards. Το ρύγχος
διάτρησης να έχει λεία επιφάνεια, ικανό μl)ήκος και αιχμl)ηρό άκρο μl)ε σκληρότητα και
κωνικότητα  ενώ θα διαθέτει  ενσωμl)ατωμl)ένο  αεραγωγό  μl)ε  μl)ικροβιοκρατές  φίλτρο
προκειμl)ένου να διατηρείται ανεμl)πόδιστη η ροή του υγρού. Προκειμl)ένου η διείσδυση
του  ρύγχους  να  γίνεται  εύκολα  και  απρόσκοπτα  στην  φιάλη,  να  διαθέτει  δύο
πλαστικά πτερύγια (μl)εταξύ σταγονοθαλάμl)ου και ρύγχους) διευκολύνοντας έτσι τον
χρήστη  στην  εύκολη  τοποθέτηση  της  συσκευής.  Ο  κύριος  σωλήνας  των
συσκευώννα  είναι  εύκαμl)πτος,  διάφανος,  άχρωμl)ος,  να  μl)ην  τσακίζει  και  να είναι
μl)ήκους μl)εγαλύτερου των 17Χ38 mm)5cm. 
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΩΝ ΜΕ

ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ

1. Να  είναι  διαφανείς,  λείες  και  απαλλαγμl)ένες  από  ξένα  σώμl)ατα. Να
περιλαμβάνουν  φίλτρο  υγρού,  ρυθμιστή  ροής  και  ενδιάμεσο  τμήμα
προσθήκης  φαρμάκων.  
2. Ο ρυθμl)ιστής ροής να ρυθμl)ίζει τη ροη του προς έγχυση υγρού μl)εταξύ μl)ηδενικής
και μl)έγιστης. Επίσης να παρέχει τη δυνατότητα διαρκους χρήσης καθόλη τη διάρκεια
της έγχυσης χωρίς να καταστρέφεται ο κύριος σωλήνας.  3. Να είναι στείρες και
ελεύθερες  πυρετογόνων.   4. Το  ρύγχος  διάτρησης  να  είναι  κατάλληλο  νια  το
τρύπημl)α της φιάλης ως προς την σκληρότητα και την κωνικότητα και σύμl)φωνα μl)ε
ISO 8536/4. Να έχει  επιφάνεια  λεία,  άκρο αιχμl)ηρό και  οι  χρωστικές  ουσίες  του
πλαστικού  να  μl)ην  περιέχουν  κάδμl)ιο  και  το  ενδιάμl)εσο  τμl)ήμl)α  για  την  προσθήκη
φαρμl)άκων να είναι τοποθετημl)ένο κοντά στον εξωτερικό κώνο.  5.  Ο αεραγωγός να
φέρει  μl)ικροβιοκρατές  φίλτρο,  (κατά  προτίμl)ηση  από  teflon)  το  οποίο  να  διατηρεί
ανεμl)πόδιστη  τη  ροή  του  υγρού,  να  είναι  υδρόφοβο  και  να  μl)ην  επιτρέπει  την
παλινδρόμl)ηση  του  αέρα   6.  Η  παροχή  του  σταγονοθάλαμl)ου.  σε  θερμl)οκρασία
περιβάλλοντος (20"C) να είναι 20 σταγόνες =1ί0. Igr. περίπου. Η απόσταση μεταξύ
του άκρου σταγονοσωλήνα και εξόδου να μην είναι μικρότερη από 40mm και
το μήκος του σωλήνα απο το τελικό άκρο μέχρι το σταγονοθάλαμο να μην
είναι  μικρότερο  απο  1500mm συμπεριλαμβανομένου  και  του  ενδιάμεσου
τμήματος προσθήκης φαρμάκων.  Η απόσταση μl)εταξύ του στανονοσωλήνα και
του φίλτρου να μl)ην είναι μl)ικρότερη από 20mm. Το τοίχωμl)α του σταγονοθάλαμl)ου
δεν θα πρέπει  να πλησιάζει  περισσότερο από 5mm ro τέλος του σωλήνα  7.  Το
φίλτρο υγρού να έχει οπωσδήποτε διάμl)ετρο πόρων μl)ικρότερη ή ίση μl)ε 10μl) ώστε να
κατακρατεί το 80% τουλάχιστον των σωμl)ατιδίων του ελαστικού. 8.  Να είναι: DEHP
free και LATEX free. 
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΠΛΥΣΕΩΝ 2 WAY

Συσκευές  εγχύσεως  για  διουρθρικές  πλύσεις  -Να  είναι  αποστειρωμl)ένες  και  σε
ατομl)ική συσκευασία. Να είναι διπλής ροής τύπου V. Να έχει clips σε κάθε ένα από
τους  δύο  αυλούς.  Να  φέρει  αιχμl)ηρό  διατρητικό  ρύγχος  σε  κάθε  αυλό  από
ενισχυμl)ένο  υλικό,  το  οποίο  να  μl)ην  παραμl)ορφώνεται  κατά  την  διάτρηση  του
περιέκτη. Να έχει σταγονομl)ετρικό θάλαμl)ο. Να έχει ρυθμl)ιστή ροής υγρών. Να είναι
συνολικού μl)ήκους περίπου 220  cm. Το άκρο του να καταλήγει  σε αποσπώμl)ενη
πλαστική προέκταση μl)ε αρσενικό luer lock αλλά να μl)πορεί παράλληλα να συνδεθεί
και απευθείας μl)ε τον καθετήρα Folley χωρίς την χρήση της πλαστικής προέκτασης.
Να έχει σήμl)ανση CE.
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

ΑΙΜΑΤΟΣ

1)  Το  ρύγχος  διάτρησης  να  μl)ην  είναι  αμl)βλύ  μl)ήκους  3cm και  καταστρέφει  τους
ασκούς.  2)  Να  διαθέτει  διπλό  θάλαμl)ο  διήθησης  και  σταγονομl)έτρησης  μl)εγάλης
επιφάνειας 11cm², διάφανο, να κατακρατά μl)ε την μl)εμl)βράνη μl)ικροσωμl)ατίδια, λιπίδια
κ.λ.π.   3) Ο κύριος σωλήνας να είναι  200cm, διάφανος για καλύτερο έλεγχο της
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ποιότητας του μl)εταγγιζόμl)ενου αίμl)ατος, να είναι εύκαμl)πτος, ισοπαχής και άχρωμl)ος.
4)  Το  φίλτρο  να  είναι  μl)εγάλης  επιφάνειας  και  να  εξασφαλίζει  υψηλή  απόδοση
φιλτραρίσμl)ατος, εύκολη απομl)άκρυνση φυσαλιδιων.   5) Να φέρει ρυθμl)ιστή ροής.  6)
Να  έχει  διάρκεια  αποθήκευσης  πάνω  από  4  χρόνια.  7Χ38 mm))  Να  φέρει  υποδοχή
(σύνδεσμl)ο) luer lock  8) Να έχει πιστοποιητικά, επισήμl)ανση CE  9) Να φέρει είσοδο
για εγχύσεις flashball latex free.    10) Να είναι σε ατομl)ική συσκευασία. 

153
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΙΕΣΤΙΚΗΣ

ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

Συσκευή  πιεστικής  αιμl)όστασης   βαθμl)ονομl)ημl)ένη  μl)ιάς  χρήσεως  αποστειρωμl)ένη
μl)εγάλης αντοχής διαφανούς χρώμl)ατος για απόλυτο έλεγχο του σημl)είου αιμl)όστασης
μl)ε περιστροφική πίεση και ρυθμl)ιζόμl)ενο κλείστρο (Velcro) για μl)εγαλύτερη ασφάλεια
στο κλείσιμl)ο.
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ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΑΧΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
(ΠΟΥΑΡ)

Συσκευές ταχείας μl)ετάγγισης,  ανθεκτικές,  να φέρουν πουάρ διακόπτη εκτόνωσης
και μl)ανόμl)ετρο των 500ml. Να φέρει σκληρή και άκαμl)πτη πλάτη, να είναι ανθεκτικής
κατασκευής. Με ειδική μl)ανομl)ερτική βαλβίδα μl)ε χρωμl)ατικη ενδειξη για τον ακριβή
έλεγχο  της  πίεσης  στον  αεροθάλαμl)ο,  πουάρ  σε  σχήμl)α  οβάλ  για  την  γρήγορη
πληρωση  του  αεροθαλάμl)ου  μl)ε  αέρα,  3way για  διατήρηση  της  πίεσης  στον
αεροθάλαμl)ο, άγκριστρο για τον περιέκτη και να είναι ελεύθερος απο latex.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΥΒΩΝ

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ

Αρχειοθήκη  μl)εταλλική,  διαστάσεων  490x490x90mm για  αρχειοθέτηση  κύβων
παραφίνης  χωρητικότητας  τουλάχιστον  860  κασετών  εγκλίσεως  ιστολογικών
παρασκευασμl)άτων.  Να  αποτελείται  από  13  συρτάρια  που  μl)πορούν  να
μl)ετακινηθούν μl)ε μl)εταλλικούς οδηγούς. Το κάθε συρτάρι να διαθέτει χειρολαβή, ώστε
να διευκολύνεται το άνοιγμl)α/ κλείσιμl)ο από το χρήστη. Η κάθε αρχειοθήκη να είναι
βαμl)μl)ένη ηλεκτροστατικά μl)ε ειδική αντιοξειδωτική βαφή θερμl)ικής επεξεργασίας σε
ειδικό θάλαμl)ο στους  200°C,  για μl)εγαλύτερη αντοχή στα πιο γνωστά διαβρωτικά
χημl)ικά.

156 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 25
Καθετήρας  (σωλήνας)  αερίων  Νο  25  και  28  ,  μl)ήκους  40  cm,  μl)ιας  χρήσης,
αποστειρωμl)ένος,  συσκευασμl)ένος  σε  ασφαλή  συσκευασία,  από  PVC διαφανής,
ακτινοσκιερός, ατραυμl)ατικός.

157 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 28  

158
ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ

ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

Οφθαλμl)ολογική ταινία (λευκοπλάστης) διαφανής, υποαλλεργική, ελαστική, 2,5cm.

159
ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΑΚΧΑΡΟΥ.

Να  ενεργοποιούνται  μl)ε  την  νεώτερη  τεχνολογία  εισροφήσεως  της  αναγκαίας
ποσότητας φλεβικού ή τριχοειδικού αίμl)ατος και επιπλέον, να ενεργοποιούνται άνευ
κωδικοποιήσεως. Οι ταινίες μl)έτρησης σακχάρου να μl)ην έρχονται σε επαφή μl)ε το
ανθρώπινο χέρι

160

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ STERI-

STRIP 12 mm x 100 mm + 10%
και  6 mm x 100 mm  + 10%

Ταινίες αυτοκόλλητης  συγκράτησης δέρµατος κατασκευασµένες από ίνες νάυλον.
Διαστάσεις 12 mm x 100 mm + 10% και  6 mm x 100 mm  + 10%

161
ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ

HANSAPLAST (22 mm)

Υποαλλεργικά  αυτοκόλλητα  επιθέμl)ατα  για  μl)ικρά  τραύμl)ατα,  αδιάβροχα,
αποστειρωμl)ένα μl)ε ακτίνες γ. Στο μl)έσο του επιθέμl)ατος να υπάρχει απορροφητικό
επίθεμl)α,  το  οποίο  να  μl)ην  κολλάει  στην  επιφάνεια  του  τραύμl)ατος,  και  να  είναι
συσκευασμl)ένα  ανά  ένα  (ατομl)ική  συσκευασία).  Αυτοκόλλητος  αποστειρωµένος
ταχυεπίδεσµος  τύπου  Hansaplast ή  αντίστοιχο.Κατασκευασµένο  από  διάτρητη
ταινία βινιλίου.  Ανώδυνης αφαίρεσης.  Υποαλλεργικό αυτοκόλλητο για την µείωση
του ερεθισµού του δέρµατος.  Πορώδες αυτοκόλλητο που επιτρέπει στο δέρµα να
αναπνέει.

162
ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ

HANSAPLAST (19 x 7Χ38 mm)2 mm)
 

163
ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΗΞΗΣ

ΥΜΕΝΩΝ

Τεστ πρόωρης ρήξης υμl)ένων. Ανοσοχρωμl)ατογραφικό τεστ για την ανίχνευση της
IGFBP-1 (ινσουλίνη αυξητικού παράγοντα δεσμl)ευτική πρωτεΐνη-1) σε συγκέντρωση
15 ng / ml (μl)g / l).

164
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL

ΜΕΓΕΘΗ 7Χ38 mm),5

Ενδοτραχειακοί σωλήνες σπιράλ: 1. Να είναι κατασκευασμl)ένοι από υλικό απόλυτα
ανεκτό  από  το  ανθρώπινο  σώμl)α,  κατά  προτίμl)ηση  από  μl)αλακό  σιλικοναρισμl)ένο
PVC μl)ε ενισχυμl)ένο σπιράλ. 2. Να διατίθενται στα μl)εγέθη (7Χ38 mm),5 έως 8,5) 3. Να είναι
σχετικά σκληροί και να μl)ην κάπτονται για εύκολη διασωλήνωση. 4. Να έχουν πολύ
μl)ικρή κυρτότητα στο άκρο, ώστε να μl)ην υπάρχει περίπτωση τραυμl)ατισμl)ού. 5. Ο
αεροθάλαμl)ος  (cuff)  i.να  είναι  κατασκευασμl)ένος  από  πολύ  μl)αλακό  υλικό  μl)ε  το
ελάχιστο πάχος τοιχωμl)άτων, να μl)ην θραύεται και να εμl)φανίζει άριστη ευαισθησία
ώστε  να  παρακολουθεί  απολύτως  τις  απαιτήσεις  της  τραχείας  ii.να  εξασφαλίζει
στεγανότητα ακόμl)η και σε μl)ικρό μl)έγεθος σωλήνα, iii.ο σωληνίσκος που φουσκώνει
τον  αεροθάλαμl)ο  να  είναι  ενσωμl)ατωμl)ένος  στον  σωλήνα  iv.  το  τοίχωμl)α  του
αεροθαλάμl)ου  να επιτρέπει  την ελάχιστη δυνατή διαπερατότητα πρωτοξείδου του
αζώτου κατά τη διάρκεια παρατεταμl)ένων χειρουργικών επεμl)βάσεων. 6. Η βαλβίδα
του  αεροθαλάμl)ου  να  είναι  αξιόπιστη.  7Χ38 mm).  Να  είναι  διαβαθμl)ισμl)ένοι.  8.  Να  είναι
ακτινοσκιεροί. 9. Να είναι διαφανείς.

165
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL

ΜΕΓΕΘΗ  8,5
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166
ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ

ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ
ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ

ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ MICRO HAEMATOCRIT
TUBES Na - Heparinized 80 IU/ml  μl)ε μl)εγάλη ημl)ερομl)ηνία λήξης.

167
ΥΔΡΟΤΖΕΛ ΥΨΗΛΗΣ

ΣΥΝΟΧΗΣ
Υδρογέλη, αποστειρωμl)ένη,  ενυδατική,  υψηλής συνοχής  περιεκτικότητας σε νερό
>80% (15gr +/- 5γρ).

168 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΕΣΤ PAP

Φιαλίδιο 10-20ml για Παπ Τεστ. Το προσφερόμl)ενο είδος να λειτουργεί μl)ε τη μl)έθοδο
κυτταρολογίας υγρής φάσης μl)ε χρήση φίλτρου και διαδικασία που να περιλαμl)βάνει
τα  στάδια  κάλυψης  της  επιφανείας  του  φίλτρου  μl)ε  κύτταρα,  μl)ε  τη  βοήθεια
μl)ικροεπεξεργαστή  και  μl)εταφοράς  των  κυττάρων  στην  αντικειμl)ενοφόρο  πλάκα.
Διάλυμl)α  μl)εταφοράς,  μl)ονιμl)οποίησης  και  συντήρησης  κυττάρων  για  δείγμl)ατα
κολποτραχηλικών  εξετάσεων  (Pap test)  σε  συσκευασία  φιαλιδίου  10-20ml.  Το
διάλυμl)α  να  είναι  πιστοποιημl)ένο  για  in vitro διαγνωστική  χρήση  CE-IVD και
κατάλληλο  για  τη  συλλογή  και  φύλαξη  κολποτραχηλικών  δειγμl)άτων  και  για
εφαρμl)ογή  μl)οριακών  τεχνικών  ανίχνευσης  και  τυποποίησης  του  ιού  HPV.  Να
κατατεθεί EC Declaration  of  conformity  according  to  in  vitro diagnostics  medical
devices directive 98/7Χ38 mm)9/EC.  Να κατατεθεί πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας
σύμl)φωνα  μl)ε  το  πρότυπο  ISO 13485:2012  του  κατασκευαστικού  οίκου  και
πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμl)φωνα μl)ε το πρότυπο ISO 13485:2012
και ISO 9001:2015 της προμl)ηθεύτριας εταιρίας.

169
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

Φίλτρα αντιμl)ικροβιακά  υδρόφιλα  σύνδεσης  ενδοτραχειακού  σωλήνα  μl)ε  κύκλωμl)α
μl)ηχανήμl)ατος ασθενούς για θέρμl)ανση-ύγρανση μl)ε μl)ηχανική ηλεκτρ/κη μl)εμl)βράνη ,
να έχουν υποδοχή σύνδεσης μl)ε καπνογράφο.

170
ΦΟΡΜΟΛΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ (10%

BUFFERED)

Neutral  Buffer  Formalin,  pH7Χ38 mm)  (Ουδέτερη Φορμl)όλη)  (10L/συσκευασία).  Να  είναι
διάλυμl)α φορμl)όλης σε BUFFER φωσφωρικών συγκέντρωσης 10% και PH 7Χ38 mm),2 - 7Χ38 mm),4.
10% (ουδέτερο ρυθμl)ιστικό διάλυμl)α φορμl)όλης (Neutral buffered formalin) Φορμl)όλη
(37Χ38 mm)-40%  Formaldehyde)  100  ml Απεσταγμl)ένο  νερό  (Distilled water)  900ml
Μονοβασικό  φωσφορικό  νάτριο  (Sodium dihydrogen phosphate Dihydrate,  NaH2
PO4  2H2O)  4g Διβασικό  φωσφορικό  νάτριο,  άνυδρο  (di-sodium hydrogen
phosphate anhydrous, Na 2 HPO 4 ) 6,5 g). Να είναι έτοιμl)η προς χρήση. Να είναι
(10% Βuffered- 4% Φορμl)αλδεύδη) για ιστολογική χρήση.  Σε συσκευασία έως 10
λίτρων.

171 ΧΑΡΤΙ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ Διηθητικό χαρτί 39cm x 39cm φίλτρα - χαρτιά διηθητικά σε φύλλα για γενική χρήση.
Διαστάσεις: 39cm x 39cm. Grade 51g/m2. Τεμl)άχια συσκευασίας: 500 φύλλα.

172
ΧΑΡΤΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SHILER AT-1

ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SHILER AT-1

173

ΧΑΡΤΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ NIHON KODEN
FQW 110-2-140

ΧΑΡΤΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ  NIHON KODEN FQW 110-2-
140

174

ΧΑΡΤΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΝΚ  FQW 210-3-
140

ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΝΚ  FQW 210-3-140

175

ΧΑΡΤΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ (BIOCARE Ie6)
112x140 mm

ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ (BIOCARE Ie6) 112x140 mm

176
ΧΑΡΤΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ MAC 800

ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ MAC 800

177

ΧΑΡΤΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SCHILLER AT-
101

ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SCHILLER AT-101

178

ΧΑΡΤΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΙΕ6 BIOCARE
(112x140x160)

ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΙΕ6 BIOCARE (112x140x160)

179
ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ PHILIPS (H.P.)

1911
ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ PHILIPS (H.P.) 1911

180
ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ

210Χ140  ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ EDAN
SE 1201

ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 210Χ140  ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ EDAN SE 1201
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181 ΧΑΡΤΙ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ Θερμl)ογραφικό  χαρτί  για  τεστ  κοπώσεως  συμl)βατό  μl)ε  MARQUETTE 9402-021,
διαστάσεις 209x280x300. Να φέρει σύμl)ανση CE.

182
ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL M

SERIES BIPHASIC 200
JOULES MAX

Θερμl)ογραφικό,  μl)ιλιμl)ετρέ χαρτί απινιδωτή ZOLL M Series BIPHASIC 200 JOULES
MAX.

183
ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ NIHON-

KOHDEN CARDIOLIFE
Θερμl)ογραφικό, μl)ιλιμl)ετρέ χαρτί απινιδωτή Nihon-Kohden cardiolife.

184

ΣΕΝ∆ΟΝΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΗΣ ΑΠΌ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ
ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ ∆ΙΑΤΡΗΤΟ ΑΝΑ

40-50 cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ
60 cm x 50 m ΜΗΚΟΣ

Αδιάβροχο πλήρως, πλαστικοποιηµένο, µε δύο φύλλα από ανθεκτικά υλικά (χαρτί
και πλαστικό µαζί), ειδικό να µην περνάνε τα βιολογικά υλικά, µε διαγράµµιση για
κόψιµο. Το υλικό κατασκευής να είναι καλής ποιότητας έτσι ώστε να µην διαλύονται
εύκολα κατά τη διάρκεια της χρήσης Να µην γλιστράει και να είναι ανθεκτικό στο
σκίσιµο.

185
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ

ΝΟ. 10
Λεπίδες  χειρουργικές  απλές  χωρίς  λαβή,  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  ή  άνθρακα,
αποστειρωμl)ένες σε συσκευασία που να εξασφαλίζει εύκολο άνοιγμl)α,

186
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ

ΝΟ. 12
 

187
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ

ΝΟ. 15
 

188
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ

ΝΟ. 20
 

189
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ

ΝΟ. 21
 

190
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 45 x 7Χ38 mm)5

Γενικής  χρήσης,  αποστειρωμl)ένα,  αδιάβροχα,  δύο  (2)  στρωμl)άτων  45x7Χ38 mm)5cm,  να
κατασκευάζονται σύμl)φωνα μl)ε το νέο πρότυπο ΕΝ 137Χ38 mm)95 ( Να κατατεθεί επίσημl)ο
έγγραφο). Να ξεδιπλώνονται μl)ε άσηπτη τεχνική  μl)ε τη βοήθεια σχημl)άτων ή βελών.

191
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 7Χ38 mm)5 x 90

Γενικής  χρήσης,  αποστειρωμl)ένα,  αδιάβροχα,  δύο  (2)  στρωμl)άτων  7Χ38 mm)5x90cm,  να
κατασκευάζονται σύμl)φωνα μl)ε το νέο πρότυπο ΕΝ 137Χ38 mm)95 ( Να κατατεθεί επίσημl)ο
έγγραφο). Να ξεδιπλώνονται μl)ε άσηπτη τεχνική  μl)ε τη βοήθεια σχημl)άτων ή βελών.

192
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΟΠΗ 45
x 7Χ38 mm)5

Γενικής χρήσης, αποστειρωμl)ένα, αδιάβροχα, δύο (2) στρωμl)άτων 45x7Χ38 mm)5cm, μl)ε οπή,
να κατασκευάζονται σύμl)φωνα μl)ε το νέο πρότυπο ΕΝ 137Χ38 mm)95 ( Να κατατεθεί επίσημl)ο
έγγραφο). Να ξεδιπλώνονται μl)ε άσηπτη τεχνική  μl)ε τη βοήθεια σχημl)άτων ή βελών.

193
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ 100 x 120 (
100 x 100 )

Πεδία  χειρουργικά  2  στρωμl)άτων  οφθαλμl)ολογικά  100x100cm αποστειρωμl)ένα  ,
NON-  WOVEN,  μl)ε  2  σάκους  περισυλλογής  υγρών  και  steri-drape 7Χ38 mm)x10cm στο
σημl)είο εφαρμl)ογής.

194
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

60 min
Αναλογικό χρονόμl)ετρο εργαστηρίου αντίστροφης μl)έτρησης έως 60min μl)ε κουδούνι.

195 ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ Χωάνες  ωτοσκοπίου,  μl)ιας χρήσης,  σχεδιασμl)ός  HEINE μl)ε  τέλεια εφαρμl)ογή στην
κεφαλή ωτοσκοπίου. Χωρίς αιχμl)ηρές άκρες.

196
ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 2,7Χ38 mm)5
mm ΠΑΙΔΩΝ (MACROVIEW)

Χωνάκια ωτοσκοπίου παίδων 2,7Χ38 mm)5mm συμl)βατά μl)ε ωτοσκόπια  Macroview Welch
Allyn.

197
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ PS

7Χ38 mm)5x12 mm
Σωληνάρια 5ml 7Χ38 mm)5x12mm (από  PS διαφανή μl)ε στρογγυλή βάση και τα αντίστοιχα
πώμl)ατα αυτών).

198
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΚΩΝΙΚΑ PS 100x16mm

Σωληνάρια πλαστικά στρογγυλού πυθμl)ένα 13ml 100x16mm.

199 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΩΤΟΣ ALEXANDER Σύριγγα πλύσεως ώτων Alexander 150cc από ανοξείδωτο μl)έταλλο.

200
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΕΣΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΔΥΟ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ 

Σύστημl)α συμl)πιεστικής  περίδεσης δυο επιδέσμl)ων,  για  θεραπεία  φλεβικών ελκών
κάτω άκρων και οιδήμl)ατος, που να επιτυγχανει σταθερή διαβαθμl)ισμl)ένη συμl)πίεση
40mmHg για εώς και 7Χ38 mm) ημl)έρες. Ο εσωτερικός επίδεσμl)ος να έχει μl)ικρή ελαστικότητα
(short stretch) απο βισκόζη, πολυεστέρα, πολυαμl)ίδιο και ελαστίνη ώστε να παρέχει
συμl)πίεση,  προστασία  και  απορροφητικότητα.  Ο  εξωτερικός  επίδεσμl)ος  να  έχει
μl)εγάλη  ελαστικότητα  (long stretch)  απο  ακρυλικό,  πολυαμl)ίδιο  και  ελαστίνη  για
πρόσθετη συμl)πίεση ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμl)ενη θεραπευτική πίεση. Και
οι  δύο επίδεσμl)οι  να φέρουν κυκλικούς  οδηγούς  εφαρμl)ογής της  σωστης  πίεσης.
Mεγέθη για περιφέρεια αστραγάλου: 18-25cm.

201
ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 

Κόλλα σύγκλισης δέρμl)ατος , αποστειρωμl)ένη από μl)ίγμl)α 90% ν-βούτυλο & 10% 2-
oκτυλοκυανοακρυλικού εστέρα. Να διατηρείται σε θερμl)οκρασία περιβάλλοντος έως
και 18 μl)ήνες χωρίς την ανάγκη φύλαξης σε ψυγείο. Να απαιτείται μl)ία μl)όνο στρώση
κατά την εφαρμl)ογή. Χρόνος εφαρμl)ογής <10”. Να μl)ην δημl)ιουργεί αίσθημl)α καύσου ή
τσιμl)πήμl)ατος. Να διατίθεται σε συσκευασία ως 0,8 gr, μl)ε ειδικά πτερύγια για άσηπτη
τεχνική εφαρμl)ογής.
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202

ΛΑΔΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ/ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΚΑΤΑΚΕΛΙΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

 Λάδι από υπεροξυγονωμl)ένα, φυσικά, λιπαρά οξέα και βιταμl)ίνη Ε για την πρόληψη
κατακλίσεων χωρίς φυτικά πρόσθετα. Συσκευασία 15 - 25 ml.

   

203
ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ

FISTULA 16 G
ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ FISTULA

204
ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ

FISTULA 17Χ38 mm) G
ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ FISTULA

205
ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ

7Χ38 mm)50gr
ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ

206
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

207
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ

ΑΥΛΟΥ

Καθετήρες προσωρινής αιμl)οκάθαρσης δύο αυλών μl)ε ευθέα άκρα.

208
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΡΙΠΛΟΥ

ΑΥΛΟΥ

Καθετήρες προσωρινής αιμl)οκάθαρσης τριών αυλών μl)ε ευθέα άκρα. Να είναι από
θερμl)οευαίσθητη  πολυουρεθάνη  τρίτης  γενιάς,  ακτινοσκιεροί,  βαθμl)ονομl)ημl)ένοι  μl)ε
μl)αλακό  ατραυμl)ατικό  άκρο .Να διαθέτουν περιστρεφόμl)ενα πτερύγια  στήριξης  και
τρία clips κόκκινο ,μl)πλεκαι λευκό για το κλείσιμl)ο των αυλών. Στο σετ να περιέχονται
βελόνα 17Χ38 mm)G.

209
ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ Υ

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Υ

210
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ

ΚΛΑΠΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΚΛΑΠΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

211
ΣΕΤ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ

ΣΕΤ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ

212
ΣΕΤ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΜΕ FISTULA

ΣΕΤ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ FISTULA

213

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ 

ΔΙΑΦΑΝΕΣ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ  ΕΠΙΘΕΜΑ  ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ  ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ
ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ 

214 ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ ΑΝΥΔΡΟ

κιτρικό οξύ άνυδρο σε σκόνη σε συσκευασίες των 25  kg για την αφαλάτωση των
μl)ηχανημl)άτων του τεχνητού νεφρού.

215

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ DOPUR
ULTRA

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ  ΑΛΑΤΩΝ.  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
DOPUR ULTRA

216

ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ EF-O2A ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NIKKISO

MODEL DBB-05

ΦΙΛΤΡΑ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ  EF-O2A ΓΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NIKKISO
MODEL DBB-05

217
ANTIΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

FORCLEAN ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FORMULA

ANTIΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ FORCLEAN ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FORMULA
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218
ANTIΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

MULTIPURE ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FORMULA

ANTIΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ MULTIPURE ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FORMULA

219
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΚΙΤΡΙΚΟ
ΟΞΥ 50% ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

NIPRO
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 50% ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NIPRO

220
ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NIPRO CUT

FILTER CF 609N
ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NIPRO CUT FILTER CF 609N

221
ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NIPRO A363R-
V849

ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NIPRO A363R-V849

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙI  –  ΕΕΕΣ  (Προσαρμοσμένο  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή)-
[ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ]

Από  τις  2-5-2019,  οι  αναθέτουσες  αρχές  συντάσσουν  το  ΕΕΕΣ  με  τη  χρήση   της  νέας  ηλεκτρονικής
υπηρεσίας Promitheus  ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/),  που  προσφέρει  τη  δυνατότητα
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική
ανακοίνωση  είναι  διαθέσιμη  στη  Διαδικτυακή  Πύλη  του  ΕΣΗΔΗΣ  «www.promitheus.gov.gr».  Το
περιεχόμενο  του  αρχείου,  είτε  ενσωματώνεται  στο  κείμενο  της  διακήρυξης,  είτε,  ως  αρχείο  PDF,
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο,  αναρτάται  ξεχωριστά  ως  αναπόσπαστο  μέρος  αυτής.  Tο  αρχείο  XML)
αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας
eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Άλλες Δηλώσεις (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  V  –  Υπόδειγμα  Τεχνικής  Προσφοράς  (Προσαρμοσμένο  από  την
Αναθέτουσα Αρχή) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Άλλο Περιγραφικό Έγγραφο - Υπόδειγμα (Προσαρμοσμένο από
την Αναθέτουσα Αρχή) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]

Π.χ. υπόδειγμα βιογραφικού μελών ομάδας που θα εκτελέσει τη σύμβαση, σε περίπτωση μικτής σύμβασης
που περιλαμβάνει και υπηρεσίες)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την
Αναθέτουσα Αρχή) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την
Αναθέτουσα Αρχή) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής και  αποδεικτικών μέσων (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  X  –  Ενημέρωση  φυσικών  προσώπων  για  την  επεξεργασία
προσωπικών  δεδομένων  (Προσαρμοσμένο  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή)
[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)-
[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]
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