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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

7
Η

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -                       

Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης  

ΑΦΜ 999161766,  Δ.Ο.Υ.  Ηρακλείου 

                                                                  

Τμήμα Προμηθειών  Ηράκλειο   06/06/2017 

Πληροφορίες : Ζαβιδάκη Ιωάννα                                                                  Αρ. Πρωτ.: 9048 

ΤΗΛ.:   2813 408809            Αρ. Ηλεκτρ. Δ/σμου ΕΣΗΔΗΣ: 42115 

FAX  :   2810 214481 

    

 

   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/2017 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Για την προμήθεια «Καθετήρων Παροχέτευσης» CPV 33141641-5 για τις ανάγκες του  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”,  για ένα (1) 

έτος, προϋπολογισμού 81.384,38 € χωρίς Φ.Π.Α. (ΟΓΔΟΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 

ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ),  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)  

 

 

Ημερομηνία έναρξης 

υποβολής προσφορών  

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017       

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 

Ώρα 15:00 μ.μ.  

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017     

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

Ώρα 15.00 μμ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του 

Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

81.384,38€ χωρίς Φ.Π.Α 

(100.916,62 € συμπεριλ/νου Φ.Π.Α.) 

CPV  33141641-5 «Καθετήρων Παροχέτευσης» 
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1. Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  

1. του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

2. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

3. του Ν.2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες διατάξεις θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».  

4. του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε με το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το 

Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 82/96 (ΦΕΚ 

66/Α/96),«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες  

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημόσιου ή των νομικών προσώπων του Ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως 

αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις  του άρθρου 8 του Ν 3310/05 και του  άρθρου 8 του 

Ν.3414/05, 

5. του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 

6. του N.4152/2013 περί «Προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16
ης

  

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 

7. του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των  

καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας 

και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

8.  του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις 

9.  του Ν.3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων  από 

το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

10.  του Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής  

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 

11. του  Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/20-03-2007) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 

Α/04-09-2010». 

15. Του Ν. 3846/2010 ( Α΄66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».  

16. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112
Α
/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους».  

17. του Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010) άρθρο 27 παρ.12 «εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων και 

ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών». 

17. του Ν. 3886/30-09-2010 (ΦΕΚ 173/Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων –

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21
ης

 Ιουνίου 

1989/(L395)…………………..της 11
ης

 Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».  
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18. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 

3588/2007(Πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

19.του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» 

20. του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης 

και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης …….της εθνικής οικονομίας». 

21. του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/12-03-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 

22. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις»  

23. του N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/A/2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

προσώπων, Υπηρεσιών Δημοσίου τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/92 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.  

24. του N.4472/2017 (ΦΕΚ 74/A/2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 

4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 

εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». 

 

Β. Τις αποφάσεις-έγγραφα:  

1. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού    

            Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». (Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ)» 

2. Τη Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644/09 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της 

Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-09). 

3. Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 

αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προιόντα» (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-09). 

4. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 5804/2014 ΦΕΚ 3261/Β, κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 

Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού  Οικονομικών που αφορά «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, 

Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων  έτους 2014 πιστώσεις 

2014-2015 ……» 

5. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 6484/2014 (3693/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας  περί «ορισμού 

φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων 

Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών 

οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών» 

6. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 5108/2015 (3008/Β/31-12-2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας  περί 

«παράταση του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011, 2012, 2013 και 2014. 

7. Το με αριθμ.πρωτ. 3226/8-6-2016 απόσπασμα πρακτικού της ΕΠΥ με αριθμ. 83 και από 26-5-2016 και 

27-5-2016 συνεδριάσεων «έγκριση  των αιτημάτων τροποποιήσεων  του Προγράμματος Προμηθειών 

και Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους  2014 του νοσοκομείου «ΠΑΓΝΗ-

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που είχαν απορριφθεί με την απόφαση της ΕΠΥ που ελήφθη κατά 

την 75η και από 24-2-2016 συνεδρίαση της. 
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8. Την με αρ. 352/8-6-2015 απόφαση Διοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί ορισμού φορέων διενέργειας  

διαγωνισμών του Π.Π.Υ.Υ. 2014 και του Π.Π.Φ.Υ. 2014. 

9. Την με αριθμ. 1097/19/22-12-2016 Απόφαση  του Δ.Σ.  έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του 

διαγωνισμού. 

10. Την με αριθμ. 490/13/17-05-2017 Απόφαση  ενιαίου Δ.Σ. έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού. 

11. Τους υπ’ αριθμ. 631/29-5-2017 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ: 73ΠΖ469061-ΟΘ3)  που 

αφορά το ΠΑ.Γ.Ν.Η. και την 444/29-05-2017 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ:  

ΩΧΠΥ46906Ο-6Ω9) που αφορά το Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ». 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Κάτω των Ορίων (τακτικό) διαγωνισμό για την προμήθεια «Καθετήρων 

Παροχέτευσης» CPV 33141641-5 για τις ανάγκες του  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”,  για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 81.384,38 € χωρίς Φ.Π.Α. 

(ΟΓΔΟΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ 

ΛΕΠΤΑ),  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής, που  αναφέρεται στα Παραρτήματα και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης Διακήρυξης.  

 

2- Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 

ύστερα από κανονική προθεσμία μεγαλύτερη των είκοσι δύο  (22) ημερών, από την ημερομηνία 

δημοσίευσης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ της περίληψης της διακήρυξης αυτής (ως αναλυτικά αναφέρεται στα 

Παραρτήματα) και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013.   

(ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα).  

 

3- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ  

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ  

Ώρα 07:30 π.μ. 

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ  

Ώρα 15:00 μ.μ. 

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

Ώρα 15.00 μμ 

18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ  

ΩΡΑ 10.30 π.μ. 

 

17PROC006301566 2017-06-09

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 

                                                                                                                              ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017 

 

5 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει 

η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και 

οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το 

σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 

4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η 

αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.  

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα 

μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη  νομική μορφή προκειμένου 

να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει  τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό  οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται 

να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

5.1. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας 

τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα 

TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται 

η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 

Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

17PROC006301566 2017-06-09

http://www.promitheus.gov.gr/


 

                                                                                                                              ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017 

 

6 

 

ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό 

ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ. Γ. 

Ε. αποστέλλοντας : 

-είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

-είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσημη µετάφραση στην ελληνική, όπως 

αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα XΙ του Προσαρτήματος Α για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, και 

σύμφωνα µε τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία 

να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό µητρώο, προσκομιζόμενα εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήματος. 

5.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά µε την 

εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 

σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του. 

5.3. Οι υποψήφιοι προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση στον τρόπο υποβολής προσφοράς τους στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καλούνται να συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους το Ειδικό 

Έντυπο Συλλογής Στοιχείων Εκπαιδευόμενων (λαμβάνοντας υπόψη το έντυπο: Οδηγίες χρήσης 

εγγεγραμμένων οικονομικών φορέων) που βρίσκεται αναρτημένο στο πεδίο του εν λόγω διαγωνισμού 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνεχεία το εν λόγω έντυπο οι προμηθευτές που 

επιθυμούν εκπαίδευση καλούνται να μας το αποστείλουν εγκαίρως πριν την ημερομηνία έναρξης 

υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 

στο Email: zavidaki@venizeleio.gr.  

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής :  

6.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»……..….…………...……….…..…ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

6.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» …….…………………...…………….…ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»      . ……………..……………….............................ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

6.4. «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ……….………………….…..……….……………………...................ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

6.5. «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»……..……………….……………. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

6.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    …………………………….......................................  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄  

6.7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ …………………………………...........……..  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

6.8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΥΔ……..……………………...…………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 
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7. Προθεσµίες Διαγωνισμών: 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που 

συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές 

και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει 

οριστεί για την παραλαβή των προσφορών., σύμφωνα με το αρ. 67, παρ.2 του Ν.4412/2016. 

Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω 

της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές.  

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 

Ο προσφέρων προµηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως ένσταση κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 

όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο να 

αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της διακήρυξης . 

8. Η προκήρυξη του διαγωνισμού και η διακήρυξη του θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στην ιστοσελίδα  του  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” στην ηλεκτρονική διεύθυνση http: 

www.venizeleio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., στο Τεύχος 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της ΕτΚ, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις παρακάτω εφημερίδες:  

 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 

 ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 ΠΑΤΡΙΣ 

9. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ   
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός κάτω των Ορίων (Τακτικός) 

Διαγωνισμός 

α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 42115 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  (ΚΗΜΔΗΣ) 
09/06/2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ  

Στις 09 Ιουνίου 2017 

 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 

 ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 ΠΑΤΡΙΣ 

 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

(στην οποία υπάρχει πλήρης, 

άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα 

έγγραφα της Σύμβασης) 

www.venizeleio.gr 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ημερομηνία  έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών  

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 15:00 μ.μ. 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών  

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα 15.00 μμ  

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών 

18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ 10.30 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 

Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”, - (Κωδικός ΝUTS: GR431)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Καθετήρες Παροχέτευσης 

CPV 33141641-5 «Καθετήρες Παροχέτευσης» 
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ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 τις ανάγκες του  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”,       

(Κωδικός ΝUTS: GR431), 

προϋπολογισθείσα 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΟ 81.384,38 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  ο οποίος 

αναλύεται : 

ΠΑΓΝΗ : 48.430,20 €  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» : 32.954,18 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 1311   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Το παρόν έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο καλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης που περιγράφονται αναλυτικά.  

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Ελληνική γλώσσα σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα 

διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς 

και των υποβαλλόμενων προσφορών και η Σύμβαση θα συνταχθούν στην 

ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα 

υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ  % 
Νόμιμες κρατήσεις  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) 

ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  

ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΙ ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ (ΔΕΙΓΜΑ-ΑΝΤΙΔΕΙΓΜΑ) ΑΡΘΡΟ 214 Ν.4412/2016 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –  

Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΝΩΣΣΟΥ - ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) Τ.Κ.71409 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ- ΤΙΜΩΝ 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ CPV (33141641-5) ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 

Α/Α 

α/α 

τεχν. Περιγραφή είδους Τεχνική προδιαγραφή  Μονάδα Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας  

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

(24%) 

Αξία με 

ΦΠΑ 

1 α/α 1 

Καθετήρας τύπου Foley σιλικόνης με 

μετρητή θερμοκρασίας Μέγεθος 16 Ch 

1. Να είναι από σιλικόνη 100% 2. Να έχει ειδική 

επικάλυψη από Kevlar για να μην σπάει ο σένσορας 3. 

Να είναι αποστειρωμένος 4. Να φέρει καλώδια 

σύνδεσης συμβατά με τα monitror του νοσοκομείου 

α/α 1 

Τεμάχιο 270 11,75 3.172,50 761,40 3.933,90 

2 α/α 2 

Καθετήρας τύπου Foley σιλικόνης με 

μετρητή θερμοκρασίας Μέγεθος 18 Ch 

1. Να είναι από σιλικόνη 100% 2. Να έχει ειδική 

επικάλυψη από Kevlar για να μην σπάει ο σένσορας 3. 

Να είναι αποστειρωμένος 4. Να φέρει καλώδια 

σύνδεσης συμβατά με τα monitror του νοσοκομείου 

α/α 2 

Τεμάχιο 100 11,75 1.175,00 282,00 1.457,00 

3 α/α 3 

Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με 

εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη 

σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 

12 Ch και μήκους 40 cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν 

υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 3 

Τεμάχιο 500 0,36 180,00 43,20 223,20 

4 α/α 4  

Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με 

εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη 

σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 

14 Ch και μήκους 40 cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν 

υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 4 

Τεμάχιο 1.730 0,36 622,80 149,47 772,27 

5 α/α 5 

Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με 

εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη 

σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 

16 Ch και μήκους 40 cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν 

υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 5 

Τεμάχιο 3.350 0,36 1.206,00 289,44 1.495,44 
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6 α/α 6 

Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με 

εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη 

σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 

18 Ch και μήκους 40 cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν 

υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 6 

Τεμάχιο 3.350 0,36 1.206,00 289,44 1.495,44 

7 α/α 7 

Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με 

εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη 

σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 

20 Ch και μήκους 40 cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν 

υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 7 

Τεμάχιο 3.060 0,36 1.101,60 264,38 1.365,98 

8 α/α 8 

Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με 

εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη 

σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 

22 Ch και μήκους 40 cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν 

υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 8 

Τεμάχιο 270 0,36 97,20 23,33 120,53 

9 α/α 12 

Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με 

επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης 

(Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 

14 Ch και μήκους 40 cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη 

υδρόφιλης πολυουρεθάνης και να φέρουν υδροθάλαμο 

χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 12 

Τεμάχιο 400 1,90 760,00 182,40 942,40 

10 α/α 13 

Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με 

επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης 

(Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 

16 Ch και μήκους 40 cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη 

υδρόφιλης πολυουρεθάνης και να φέρουν υδροθάλαμο 

χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 13 

Τεμάχιο 3.000 1,90 5.700,00 1.368,00 7.068,00 

11 α/α 14 

Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με 

επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης 

(Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 

18 Ch και μήκους 40 cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη 

υδρόφιλης πολυουρεθάνης και να φέρουν υδροθάλαμο 

χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 14 

Τεμάχιο 1.500 1,90 2.850,00 684,00 3.534,00 

12 α/α 15 

Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με 

επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης 

(Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 

20 Ch και μήκους 40 cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη 

υδρόφιλης πολυουρεθάνης και να φέρουν υδροθάλαμο 

χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 15 

Τεμάχιο 350 1,90 665,00 159,60 824,60 
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13 α/α 19 

Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με 

εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη 

σιλικόνης με άκρο τύπου Tiemann, 

διαμέτρου 16 Ch και μήκους 40 cm 

περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν 

υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 19 

Τεμάχιο 130 1,19 154,70 37,13 191,83 

14 α/α 20 

Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με 

εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη 

σιλικόνης με άκρο τύπου Tiemann, 

διαμέτρου 18 Ch και μήκους 40 cm 

περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν 

υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 20 

Τεμάχιο 330 1,09 359,70 86,33 446,03 

15 α/α 21 

Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με 

εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη 

σιλικόνης με άκρο τύπου Tiemann, 

διαμέτρου 20 Ch και μήκους 40 cm 

περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν 

υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 21 

Τεμάχιο 170 1,45 246,50 59,16 305,66 

16 α/α 22 

Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% 

σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 8 

Ch και μήκος 40 cm περίπου 

Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν 

υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 22 

Τεμάχιο 50 3,50 175,00 42,00 217,00 

17 α/α 25 

Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% 

σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 

14 Ch και μήκος 40 cm περίπου 

Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν 

υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 25 

Τεμάχιο 1.000 0,80 800,00 192,00 992,00 

18 α/α 26 

Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% 

σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 

16 Ch και μήκος 40 cm περίπου 

Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν 

υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 26 

Τεμάχιο 1.000 0,80 800,00 192,00 992,00 

19 α/α 27 

Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% 

σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 

18 Ch και μήκος 40 cm περίπου 

Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν 

υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 27 

Τεμάχιο 1.000 0,80 800,00 192,00 992,00 

20 α/α 28 

Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% 

σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 

20 Ch και μήκος 40 cm περίπου 

Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν 

υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 28 

Τεμάχιο 165 2,64 435,60 104,54 540,14 
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21 α/α 32 

Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από 

Latex με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 18 

CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο 

εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για 

να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν 

υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. 

Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην 

επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων α/α 32 

Τεμάχιο 150 6,90 1.035,00 248,40 1.283,40 

22 α/α 33 

Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από 

Latex με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 20 

CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο 

εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για 

να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν 

υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. 

Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην 

επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων α/α 33 

Τεμάχιο 175 6,90 1.207,50 289,80 1.497,30 

23 α/α 34 

Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από 

Latex με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 22 

CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο 

εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για 

να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν 

υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. 

Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην 

επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων α/α 34 

Τεμάχιο 75 6,90 517,50 124,20 641,70 

24 α/α 37 

Καθετήρας τύπου Dufour 3 way από Latex 

με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 20 CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο 

εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για 

να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν 

υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. 

Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην 

επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων α/α 37 

Τεμάχιο 155 13,00 2.015,00 483,60 2.498,60 
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25 α/α 38 

Καθετήρας τύπου Dufour 3 way από Latex 

με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 22 CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο 

εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για 

να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν 

υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. 

Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην 

επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων α/α 38 

Τεμάχιο 105 13,00 1.365,00 327,60 1.692,60 

26 α/α 41 

Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από 

100% σιλικόνη με μεταλλική ενίσχυση 

διαμέτρου 20 CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλικόνη, να 

φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό 

έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και 

να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-

100 cc. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου 

να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων α/α 

41 

Τεμάχιο 5 6,90 34,50 8,28 42,78 

27 α/α 42 

Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από 

100% σιλικόνη με μεταλλική ενίσχυση 

διαμέτρου 22 CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλικόνη, να 

φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό 

έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και 

να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-

100 cc. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου 

να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων α/ 42 

Τεμάχιο 5 6,90 34,50 8,28 42,78 

28 α/α 49 

Καθετήρας τύπου foley 3 way από Latex 

διαμέτρου 18 Ch χωρίς μεταλλική 

ενίσχυση 

Να είναι κατασκευασμένοι από Latex, να φέρουν 

υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 30 - 40 ml. 

Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην 

επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων α/α 49 

Τεμάχιο 80 0,4789 38,31 9,19 47,51 
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29 α/α 50 

Καθετήρας τύπου foley 3 way από Latex 

διαμέτρου 20 Ch χωρίς μεταλλική 

ενίσχυση 

Να είναι κατασκευασμένοι από Latex, να φέρουν 

υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 30 - 40 ml. 

Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην 

επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων α/α 50 

Τεμάχιο 150 0,4790 71,85 17,24 89,09 

30 α/α 51 

Καθετήρας τύπου foley 3 way από Latex 

διαμέτρου 22 Ch χωρίς μεταλλική 

ενίσχυση 

Να είναι κατασκευασμένοι από Latex, να φέρουν 

υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 30 - 40 ml. 

Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην 

επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων α/α 51 

Τεμάχιο 200 0,54 108,00 25,92 133,92 

31 α/α 56 

Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές 

PVC, διαμέτρου 08 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να 

μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, 

να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές 

οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη 

θήκη να είναι ευχερής. α/α 56 

Τεμάχιο 1.450 0,098 142,10 34,10 176,20 

32 α/α 57 

Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές 

PVC, διαμέτρου 10 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να 

μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, 

να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές 

οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη 

θήκη να είναι ευχερής. α/α 57 

Τεμάχιο 2.950 0,098 289,10 69,38 358,48 

33 α/α 58 

Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές 

PVC, διαμέτρου 12 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να 

μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, 

να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές 

οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη 

θήκη να είναι ευχερής. α/α 58 

Τεμάχιο 4.595 0,098 450,31 108,07 558,38 
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34 α/α 59 

Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές 

PVC, διαμέτρου 14 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να 

μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, 

να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές 

οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη 

θήκη να είναι ευχερής. α/α 59 

Τεμάχιο 6.025 0,098 590,45 141,71 732,16 

35 α/α 60 

Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές 

PVC, διαμέτρου 16 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να 

μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, 

να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές 

οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη 

θήκη να είναι ευχερής. α/α 60 

Τεμάχιο 5.745 0,098 563,01 135,12 698,13 

36 α/α 61 

Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές 

PVC, διαμέτρου 18 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να 

μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, 

να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές 

οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη 

θήκη να είναι ευχερής. α/α 61 

Τεμάχιο 1.020 0,098 99,96 23,99 123,95 

37 α/α 62 

Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές 

PVC, διαμέτρου 20 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να 

μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, 

να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές 

οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη 

θήκη να είναι ευχερής. α/α 62 

Τεμάχιο 190 0,098 18,62 4,47 23,09 
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38 α/α 64 

Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές 

PVC, διαμέτρου 08 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να 

μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, 

να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές 

οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη 

θήκη να είναι ευχερής. α/α 64 

Τεμάχιο 1.000 0,182 182,00 43,68 225,68 

39 α/α 65 

Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές 

PVC, διαμέτρου 10 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να 

μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, 

να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές 

οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη 

θήκη να είναι ευχερής.α/α 65 

Τεμάχιο 3.850 0,182 700,70 168,17 868,87 

40 α/α 66 

Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές 

PVC, διαμέτρου 12 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να 

μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, 

να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές 

οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη 

θήκη να είναι ευχερής. α/α 66 

Τεμάχιο 3.090 0,233 719,97 172,79 892,76 

41 α/α 67 

Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές 

PVC, διαμέτρου 14 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να 

μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, 

να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές 

οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη 

θήκη να είναι ευχερής. α/α 67 

Τεμάχιο 2.555 0,182 465,01 111,60 576,61 

17PROC006301566 2017-06-09



 

                                                                                                                              ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017 

 

18 

 

42 α/α 68 

Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές 

PVC, διαμέτρου 16 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να 

μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, 

να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές 

οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη 

θήκη να είναι ευχερής. α/α 68 

Τεμάχιο 310 0,233 72,23 17,34 89,57 

43 α/α 69 

Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές 

PVC, διαμέτρου 18 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να 

μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, 

να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές 

οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη 

θήκη να είναι ευχερής. α/α 69 

Τεμάχιο 500 0,245 122,50 29,40 151,90 

44 α/α 70 

Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές 

PVC, διαμέτρου 20 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να 

μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, 

να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές 

οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη 

θήκη να είναι ευχερής. α/α 70 

Τεμάχιο 500 0,245 122,50 29,40 151,90 

45 α/α 78 

Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% 

σιλικόνη με άκρου τύπου pig-tail, 

διαμέτρου 10 Ch 

Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο 

καθετήρας να είναι 2 way ανοικτού άκρου τύπου pig-

tail. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα 

κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόμενη  

κατά μήκος σε δυο τμήματα  για  την απομάκρυνση 

της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη  

κλειστού τύπου  2lt, βαθμονομημένο α/α 78 

Τεμάχιο 15 24,000 360,00 86,40 446,40 
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46 α/α 79 

Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% 

σιλικόνη με άκρου τύπου pig-tail, 

διαμέτρου 12 Ch 

Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο 

καθετήρας να είναι 2 way ανοικτού άκρου τύπου pig-

tail. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα 

κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόμενη  

κατά μήκος σε δυο τμήματα  για  την απομάκρυνση 

της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη  

κλειστού τύπου  2lt, βαθμονομημένο α/ 79 

Τεμάχιο 60 21,84 1.310,40 314,50 1.624,90 

47 α/α 82 

Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί 

καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής 

(3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου 

διαμέτρου 4.8 Ch και μήκους 26 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού 

καθετήρα τύπου pig- tail από  πολυουρεθάνη. Τα δυο 

άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα 

κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε 

όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να 

είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και το 

οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα 

που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης 

παραμονής του (3 μήνες) α/α 82 

Τεμάχιο 50 24,00 1.200,00 288,00 1.488,00 

48 α/α 83 

Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί 

καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής 

(3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου 

διαμέτρου 4.8 Ch και μήκους 28 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού 

καθετήρα τύπου pig- tail από  πολυουρεθάνη. Τα δυο 

άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα 

κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε 

όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να 

είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και το 

οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα 

που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης 

παραμονής του (3 μήνες) α/α 83 

Τεμάχιο 20 43,00 860,00 206,40 1.066,40 
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49 α/α 84 

Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί 

καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής 

(3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου 

διαμέτρου 6 Ch και μήκους 26 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού 

καθετήρα τύπου pig- tail από  πολυουρεθάνη. Τα δυο 

άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα 

κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε 

όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να 

είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και το 

οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα 

που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης 

παραμονής του (3 μήνες) α/ 84 

Τεμάχιο 114 43,00 4.902,00 1.176,48 6.078,48 

50 

α/α 

101 

Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί 

καθετήρες τύπου Pig-tail μακράς 

παραμονής (12 μήνες) διαμέτρου 6 Ch και 

μήκους 26 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού 

καθετήρα τύπου pig- tail. Τα δυο άκρα του καθετήρα 

να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να 

διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και 

διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος 

τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι 

βιοσυμβατός και να υπάρχουν έγγραφα του 

εργοστασίου που να αποδεικνύουν και να πιστοποιούν 

την δυνατότητα μακράς παραμονής του .   (12 μήνες) 

α/ 101 

Τεμάχιο 160 48,00 7.680,00 1.843,20 9.523,20 

51 

α/α 

114 

Ουρητηρικοί καθετήρες με κυλινδρικό 

άκρο διαμέτρου 4,8 Ch 

Σετ τοποθέτησης ουρητηρικού καθετήρα. Ο καθετήρας 

να είναι ακτινοσκιερός για έλεγχο της θέσης του και να 

έχει μήκος περίπου 70 εκατοστά α/α 114 
Τεμάχιο 40 4,95 198,00 47,52 245,52 

52 

α/α 

128 

Σετ νεφροστομίας σχεδιασμού Pigtail, από 

υλικό Flexima 

Σετ καθετήρων διαδερμικής νεφροστομίας από ειδικό 

πολυμερές υλικό (C-flex ή Flexima), με άκρο τύπου 

pigtail (8 έως 10 Fr και μήκος 25 ή 30cm ). Το σετ 

διαθέτει τον καθετήρα, βελόνα trocar 19G ή ηχογενή 

βελόνα με στυλεό 18G ή 21 G, θηκάρι PTFE 5Fr, 

0.038  PTFE οδηγό σύρμα μήκους 150cm, σωλήνα 

σύνδεσης, νυστέρι και διαστολείς 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 12 

Fr. α/α 128 

Τεμάχιο 110 100,00 11.000,00 2.640,00 13.640,00 
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53 

α/α 

129 

Σετ αντικατάστασης νεφροστομίας 

σχεδιασμού Pigtail, από υλικό Flexima 

Σετ αντικατάστασης καθετήρων διαδερμικής 

νεφροστομίας άκρου τύπου pigtail από υλικό Flexima. 

Το σετ διαθέτει τον καθετήρα 8,3 ή 10 Fr μήκους 

25cm,   οδηγό σύρμα 0.38΄΄ και μήκους 80cm και 

σωλήνα σύνδεσης παροχέτευσης α/α 129 

Τεμάχιο 5 47,15 235,75 56,58 292,33 

54 

α/α 

130 

Σετ νεφροστομίας σχεδιασμού Pigtail, από 

υλικό Vortek 

Πλήρες σετ διαδερμικής νεφροστομίας με καθετήρα J, 

μονής θηλειάς, αποστειρωμένο. Το σετ να 

περιλαμβάνει βελόνα παρακέντησης Chiba 18G, 

μήκους 20cm, με ηχογενές άκρο, άριστα ορατό στους 

υπέρηχους, βελόνα για έγχυση σκιαγραφικού υγρού 

Chiba 22G, μήκους 20cm, με ηχογενές άκρο, άριστα 

ορατή στους υπέρηχους, οδηγό σύρμα Seldinger PTFE 

0.038", με άκρο J, σετ διαστολέων, καθετήρα με άκρο 

J από υλικό Vortek, διαβαθμισμένο ανά εκατοστό και 

ανά 5 εκατοστά για να παρακολουθείται με ακρίβεια η 

τοποθέτηση του. Ο καθετήρας διαθέτει μεταλλικό 

στυλεό ευθείασης για εύκολη εισαγωγή. Ο στυλεός 

ευθείασης να διαθέτει εσωτερικό νάιλον κορδόνι και 

luer σύνδεση για πλήρη ευθείασή του. Μήκος 

καθετήρα 35cm. Επίσης, να περιλαμβάνει συνδετικό 

luer lock για ουροσυλλέκτη με κλείστρο ροής, 

προέκταση 25cm με περιστρεφόμενο luer lock από 

PVC, ειδικό εξάρτημα στερέωσης στο δέρμα. Να 

προσφέρεται σε διαμέτρους 8,10,12 και 14 ch α/ 130 Τεμάχιο 64 96,00 6.144,00 1.474,56 7.618,56 
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55 

α/α 

180 

Σετ αλλαγής νεφροστομίας με καθετήρα 

pigtail 

Το σετ νεφροστομίας θα πρέπει να αποτελείται από: 

α)Καθετήρα pigtail νεφροστομίας με ειδική επικάλυψη 

(από φωσφοριλοχολίνη) με υδρόφιλα χαρακτηριστικά , 

με δυνατότητα να διατηρεί ουδέτερο το PH για να 

εγγυάται την μακρά παραμονή του καθετήρα στον 

ασθενή χωρίς τον κίνδυνο επικρούστωσης ή μικροβίων 

,με σύνδεση Luer Lock και ενσωματωμένο 3 way stop 

cock.O καθετήρας θα πρέπει να  φέρει οπές στο άκρο 

και να έχει μήκος από 24cm εώς 34cm και διάμετρο 6-

12Fr 

β)Οδηγό σύρμα Lunderquist  ευθύ με επικάλυψη PTFE 

διαμέτρου 0,035'' και μήκος 80cm,με εύκαμπτο άκρο 

1,5mm 

γ)2 διαστολείς ακτινοσκιερούς 

δ)συνδετικό Luer αρσενικό με μκρή διάμετρο μήκους 

10cm 

Είναι απαραίτητο να παρέχονται οι απαραίτητες 

κλινικές έρευνες που επιβεβαιώνουν την 

αποτελεσματικότητα της επικάλυψης ως προς την 

αποφυγή κρυστάλλων, μολύνσεων και ερεθισμών. α/α 

180 Τεμάχιο 38 79,50 3.021,00 725,04 3.746,04 

17PROC006301566 2017-06-09



 

                                                                                                                              ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017 

 

23 

 

56 

α/α 

181 

Πλήρες σετ διαδερμικής νεφροστομίας 

Το σετ διαδερμικής νεφροστομίας θα πρέπει να 

αποτελείται από τα παρακάτω: 

1)Καθετήρα pigtail με ειδική επικάλυψη (από 

φωσφοριλοχολίνη) με υδρόφιλα χαρακτηριστικά , με 

δυνατότητα να διατηρεί ουδέτερο το PH για να 

εγγυάται την μακρά παραμονή του καθετήρα στον 

ασθενή χωρίς τον κίνδυνο επικρούστωσης ή 

μικροβίων. Ο καθετήρας θα πρέπει στην μία άκρη του 

να είναι pig-tail και στην άλλη να διαθέτει σύνδεση 

Luer Lock για την ασφαλή σύνδεσή του με τον 

μηχανισμό διόδου ακτινοσκιερου υλικού. Επίσης θα 

πρέπει να διαθέτει one way stop cock για την ρύθμιση 

της ροής των ούρων. Ο καθετήρας θα πρέπει να 

προσφέρεται στα μεγέθη από 6fr εώς 12fr και σε μήκος 

24cm εώς 34cm 

2)Βελόνα δύο μερών από ιατρικό ατσάλι με 

ακτινοσκιερή διαβάθμιση στο άκρο της και διάμετρο 

18GA με μήκος 19,5cm 

3)οδηγό σύρμα Lunderquist με επικάλυψη PTFE 

διαμέτρου 0,035΄΄, μήκους 80cm και με ατραυματικό 

άκρο J 

4)2-3 Διαστολείς ακτινοσκιεροί 

5)Συνδετικό με άκρη Luer Lock για σύνδεση με τον 

ουρολογικό σάκκο 

Είναι απαραίτητο να παρέχονται οι απαραίτητες 

κλινικές έρευνες που επιβεβαιώνουν την 

αποτελεσματικότητα της επικάλυψης ως προς την 

αποφυγή κρυστάλλων, μολύνσεων και ερεθισμών. α/α 

181 Τεμάχιο 110 100,00 11.000,00 2.640,00 13.640,00 

            ΣΥΝΟΛΑ: 81.384,37 19.532,25 100.916,62 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 11 της 

Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στον Ν. 4412/2016. 

1.2. Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα] 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού 

πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

 

1.2.1.   Περιεχόµενα     (υπο)φακέλου     «∆ικαιολογητικά     συµµετοχής - τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση 

συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

1.2.1.1. Δικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 

αποκλεισµού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 93, 

και τη παρ. 2, αρ. 79 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως 

αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

1.2.1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν Εγγυητική 

Επιστολή Συμμετοχής στην διακήρυξη για την οποία υποβάλλουν προσφορά. Το ποσό της εγγύησης 

συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. Το ύψος της 

Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύματα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της, 

αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 9.1.2. της παρούσας διακήρυξης. 
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1.2.1.1.2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79, παρ.4 του Ν. 4412/2016, όπως 

αυτό ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/2016) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (διατίθεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ) στο οποίο θα πρέπει 

να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: 

 δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί 

φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

 πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με την παρ. 1α) και 2 

του άρθρου 75. 

 

Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η συμπλήρωση των κάτωθι μερών : 

 Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

 

 Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

 

 Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 

 

 Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

 

1.2.1.1.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να 

δηλώνεται ότι:  

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.  

 Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  
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Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) η ανωτέρω 

υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. 

Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του 

Ν.4412/2016, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς 

αυτούς.  

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει μία υπεύθυνη 

δήλωση.  

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσότερων 

άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λαμβάνει την δική του 

υπεύθυνη δήλωση, μαζί με χωριστή υπεύθυνη δήλωση, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε 

μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.  

Τέλος, όταν σε μια διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, 

χωριστή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στην υπεύθυνη δήλωση. 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : 

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  

β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε  

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  

 

1.2.1.1.4.  Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, όπως 

το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα 

έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νομική 

µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 

1.2.1.1.5. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του. 
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- Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή 

που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 

του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού 

του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.  

 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά  σε  µορφή  αρχείου  τύπου   .pdf  και  προσκομίζονται   κατά περίπτωση   

από  αυτόν   εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των 

εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - 

Τεχνική  Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν 

στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που 

δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή 

του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά 

Στον    (υπό)    φάκελο    «∆ικαιολογητικά    Συµµετοχής   -   Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

τα κάτωθι : 

1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυµα και ο προσφέρων καλείται 

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις  ειδικές  ηλεκτρονικές   φόρµες 

του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

Απαραίτητο στοιχείο της τεχνικής προσφοράς θα είναι τo «φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης» της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ , ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα, στο οποίο θα 

απαντώνται μία προς μία και με την ίδια σειρά  όλες οι προδιαγραφές του Παραρτήματος  ΣΤ’ της παρούσης. 

Προσφορές οι οποίες θα απαντούν μονολεκτικά, χωρίς τεκμηρίωση και παραμπομπές θα απορρίπτονται. 

Έτσι, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
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πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή (ανά είδος με 

αναφορά και στον κωδικό του) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, η 

οποία θα φέρει και ψηφιακή υπογραφή. Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο 

το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του Παραρτήματος ΣΤ΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μόνο για τα είδη για 

τα οποία υποβάλλεται η προσφορά).  

1.2.1.2.2. Δικαιολογητικά του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016  

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, οι 

οικονομικοί φορείς παραπέμπονται σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική 

σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή 

αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά 

άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν 

είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για 

τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα 

προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενο πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα 

συστήματα ή πρότυπα  όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, τότε οι οικονομικοί φορείς παραπέμπονται 

στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συστήματα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 

1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή 

πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα 

πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 

Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη 

δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο 

ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό 

την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι 

ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από τον 

οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 
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εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. 

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 

1.2.2.   Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 

οικονοµικού φορέα. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική 

Προσφορά». 

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται 

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 

συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω :  

 

1.2.2.1. Προσφερόμενες Τιμές 

Ι. Τιμή µονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των Υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών 

για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. Προσφορές που δεν δίνουν τις 

τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα  θα  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΙΙ. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ 

ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο 

δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω 

εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

Στην προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή διαφορετικά η προσφορά  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Στην  οικονομική  προσφορά , θα αναγραφεί   υποχρεωτικά  η  προσφερόμενη  τιμή , η  τιμή  και  ο  κωδικός του      

υλικού  αν   υπάρχει  στο  τρέχον  Παρατηρητήριο   τιμών  . 

Η ΤΙΜΗ βάση του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τη παρ. 7 του άρθρου 14 του 

Ν.4052/2012, θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου   κατά  την  κατάθεση  
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της       προσφοράς. Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. απορρίπτονται.  

ΙΙΙ. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

ΙV. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:  

         Ι.   Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

         ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος 

Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).  

 Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.  

Επισημαίνονται τα ακόλουθα : 

-Oτι με ποινή απόρριψης, οι τιμές στις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών θα πρέπει να προσφέρονται 

στη μονάδα μέτρησης όπως ζητούνται από τη Δ/ξη. 

- ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το 

σύστημα. 

-Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η συνολική τιμή της προσφοράς για το σύνολο 

της προκηρυχθείσας ανά είδος ποσότητας.  

V. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών, αλλά σε κάθε 

περίπτωση για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος.  

 Σημειώνονται τα ακόλουθα : 

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της οικονοµικής προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 

- Επισηµαίνεται ότι τόσο η συνολική προσφερόµενη τιµή της οικονοµικής προσφοράς, όσο και η 

συνολική προσφερόμενη τιμή ανά είδος δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

- Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι 

προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα 

να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας 

κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 

προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών, τις οποίες 

επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα αρ. 88-89 του Ν. 4412/2016. 

 

1.2.2.2. Σύγκριση τιμών  

1.2.2.2.1. Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία (προσφερόμενες τιμές, ανάλυση τιμών, οικονομικά 

στοιχεία κ.λ.π) οι προμηθευτές υποχρεούται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να τα υποβάλλουν εντός του 

φακέλου της οικονομικής προσφοράς την οποία θα υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

1.2.2.2.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  
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1.2.2.2.3 Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 

α-  Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών  

πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για 

εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι 

προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του 

προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που 

μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη 

κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν 

λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων. 

β-  Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα 

πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν 

λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να 

δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής 

τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία 

(τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

γ-   Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα 

προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον 

Καναδά την Αυστραλία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος 

που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που 

συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 

 

1.2.2.2.4     ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την λήψη 

της παραγγελίας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 

σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου 

συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής 

είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, 

β) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  
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2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 

αιτήματος του προμηθευτή. 

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 

ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207. 

5. 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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

6. Ο προμηθευτής 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. 

7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής 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. 

 

 1.2.2.2.5   ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , μετά την οριστική 

ποσοτική  και ποιοτική παραλαβή του είδους .  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στα αρ. 129-

133 και 200-215 του Ν. 4412/2016. 

2. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου 

ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

 

1.2.2.2.6.  Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 

- Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των   Άρθρων 

138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της 

προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 

- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
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απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 

 

1.2.2.2.7. Επισηµαίνονται τα παρακάτω: 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού 

πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµερολογιακές ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά 

που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα.  

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρου 97 του Ν. 

4412/2016. Στο έγγραφο αίτημα της Α.Α. προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος των προσφορών τους, 

πριν τη λήξη αυτής, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι προσφέροντες 

οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής 

ειδοποίησης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, 

οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν 

παράταση. Η δήλωση παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς γίνεται δεκτή μόνο αν υποβλήθηκε μέσα 

στο ως άνω δεκαήμερο διάστημα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διενέργειας του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) 

με ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του. 

Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για 

το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, 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 

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 παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και 

μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε 

περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις παρ. 2 και 3 αρ. 

104 του Ν. 4412/2016 περί οψιγενών μεταβολών, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
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- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  

-  κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/2016. 

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της ∆\ξης 

συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Μετά την κατάθεση της προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, επί νοµίµως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο 

όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική 

γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα 

από το αρµόδιο όργανο, σύμφωνα και το αρ. 102 του Ν. 4412/2016. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

• Με την συμμετοχή του υποψήφιου οικονομικού φορέα στον Διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική 

μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται ανεπιφύλακτα από μέρους του τα ακόλουθα: 

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης  

• Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων έλαβε πλήρη 

και ανεπιφύλακτη γνώση.  

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της παρούσας διακήρυξης.  

• Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. 

• Αποδέχεται σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω τεχνικού προβλήματος στο 

ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, ο τελευταίος 

επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους συμμετέχοντες. 
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2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.µ, µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 

κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 18 Η 

ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 π.μ. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» . 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 

 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,   εφαρµοζόµενων  κατά  τα  λοιπά  

των  κειµένων  διατάξεων  για  την  ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά 

περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει 

στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 

υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών . 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους. 
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• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 

διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες - οικονοµικούς φορείς για παροχή 

διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις 

διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 

4.    ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών  σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική 

ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή 

αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στην παραγράφο 5.1. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται 

από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη 

µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

5.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται 

κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι : 

5.1.1.    Φυσικά πρόσωπα : 

5.1.1.1. Απόσπασμα μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου 

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 να 

προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 73, και πιο συγκεκριμένα ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί για: 

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),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 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 στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία 

κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α' 215). 

Σημειώνεται ότι: 

-  η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου 

της παραγράφου 1 του άρθρου 73. 

- σε περίπτωση που το απόσπασα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες 

θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις.  

5.1.1.2. Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης 

ή ηλεκτρονική ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι: 

- δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή  

- δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 

εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

- δεν έχει κριθεί ως ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής του. 
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5.1.1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

5.1.1.4. Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας  

Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Μητρώου του Παρατήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν 

γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρµόδια 

αρχή ή αρχή Ο.Τ.Α. 

 

5.1.2.   Τα νοµικά πρόσωπα: 

5.1.2.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 5.1.1 

Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους 

∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 

και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη 

περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. 

5.1.3. Οι συνεταιρισµοί : 

5.1.3.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 

κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος 

του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της παραγράφου 5.1.1.1. 

5.1.3.2 Τα  δικαιολογητικά  των  περιπτώσεων  5.1.1.2,  5.1.1.3   και   5.1.1.4  της παραγράφου   5.1.1, 

και της περίπτωσης 5.1.2.1 της παραγράφου 5.1.2. 

 5.1.3.3.Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

5.1.4.Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά : 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. 
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Σημειώνεται ότι : 

 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

  Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5FF.1 καθώς και στις παραγράφους  1 και 2 και στην 

περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α 

πιστοποιητικό/α μπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται 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. 

 

 

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των 

δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να 

λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 

κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Αμέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκαν. 

 

7.    ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

Για την ανάδειξη του μειοδότη εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

 

8.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 

ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
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Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας 

του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει 

ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν 

γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 

του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 

απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 

υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε 

μορφή pdf.  Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν 

η ένσταση γίνει δεκτή. 

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της λειτουργίας του 

Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 26η 

Ιουνίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν.4412/2016 

 

 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 του αρμόδιου οργάνου, 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. 

 

 

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

9.1.  Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 

9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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 Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 

Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
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9.1.2.   Εγγύηση Συμμετοχής  

1.  Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να αναφέρει την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και την Δ/νση του 

οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται και το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το 2% του 

προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ όπως αυτός δίδεται στο παράρτημα Α΄.  

Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συμμετοχής, εφόσον η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των 

προκηρυχθέντων ειδών, πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης της 

διακήρυξης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι 1.628,00 €. 

Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης του συνόλου των 

ειδών για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά εκτός Φ.Π.Α. 

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. 

2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 

της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως 

για υπογραφή της σύμβασης. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 

του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται. 

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 του 

Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης.  

Σημειώνεται ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική προσφορά (στα δικαιολογητικά 

συμμετοχής) και πρέπει να κατατεθεί και εγγράφως στην Υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την 

ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

9.1.3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης  

9.1.3.1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.  

17PROC006301566 2017-06-09



 

                                                                                                                              ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017 

 

42 

 

9.1.3.2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την 

υπογραφή της Σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου 

του αντικειμένου της Σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις 

αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε 

οριστικά. 

9.1.3.3.   Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1) μήνα 

επιπλέον της ετήσιας  διάρκειας ισχύος της Σύμβασης  

9.1.3.4.  Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει 

αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται 

η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) 

τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής. 

9.1.3.5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης.  

Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα :  

α)  Η ημερομηνία έκδοσης.  

β)  Ο εκδότης. 

γ)  Να απευθύνονται ΠΑΓΝΗ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

δ)  Τα στοιχεία της  Διακήρυξης  ήτοι :  

-   ο Αριθμός της Διακήρυξης 

-  η αναφορά : Αντικείμενο της Διακήρυξης.   

-   η ημερομηνία της Διακήρυξης.   

ε) Ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής.   

στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.  

ζ) Η πλήρης επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση.  

η) Η σχετική σύμβαση και τα προς προμήθεια είδη και υπηρεσίες (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις πλην της 

εγγύησης συμμετοχής).  

θ) Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να αναγράφει 

σαφώς το χρόνο ισχύος ως προαναφερόμενο άρθρο 11.1.2 ή να είναι αορίστου διάρκειας μέχρι επιστροφής της.  

ι) Οι όροι ότι: 

ια) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διζήσεως. 

ιβ)  το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Α.Α. και ότι θα καταβληθεί ολικά η μερικά χωρίς καμία 

από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε 

πέντε  (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ιγ)  σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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ιδ)  ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής, ύστερα από 

απλό έγγραφο της Α.Α. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.    

ιε) στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προμηθευτών οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας.  

Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: «Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται 

μόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι 

εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη». 

9.1.3.6 Λοιπά στοιχεία 

Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των 

οποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων 

ή Κοινοπραξιών, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα 

ισούται με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το 

ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι 

όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.  

Οι τύποι των εγγυήσεων δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας πρόσκλησης  το οποίο και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  

9.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.72 του Ν. 4412/16 και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 

11 της ΥΑ Π1 2390/2013. 

 

10.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” για παράταση του 

χρόνου ισχύος της για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή . 

 Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, στην περίπτωση 

που συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα 

ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

 

11. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η Σύµβαση, 

σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα. 

12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
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παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 

ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι 

αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Δ΄ 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 

1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτηµα ΣΤ΄ των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της πρόσκλησης θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον 

προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του 

Prospectus του κατασκευαστικού οίκου. 

Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται . 

 

2.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά 

που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.    

 

3.  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής 

πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο 

Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για 

την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που 

λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.   

 

4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προμήθειας, 

ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, 

υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω 

υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 

πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  

 

5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 

που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον 
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Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του 

Προμηθευτή.   

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που 

συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 

απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την 

πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 

 

Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύει ο Ν.4412/2016 που την διέπει.                                                
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) : 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της 

εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 

α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 

συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της .…/………/……….., για την ανάδειξη προμηθευτή 

……………………, της με αριθμ. …………./2016 διακήρυξη σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα 

προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και 

ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, 

όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε 

ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω 

σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας 

καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας 

και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη 

τη δήλωση σας. 

5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της 

(εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 

προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή 

την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα 

επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση 

καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον 

ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  2  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστηµα ……………………… 

(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )………….. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… 

ΕΥΡΩ   ……………….. 

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ………………… (και ολογράφως) 

…………..……….. ……. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της 

εταιρείας……………………………………δ\νση……………………………………………… 

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που 

υπέγραψε μαζί σας ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του 

…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το ………..% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ 

αυτής. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος 

µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου. 

- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι ……………………. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 

το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)           

Ηµεροµηνία Εκδοσης   ………… 

ΕΥΡΩ. ….. 
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ΠΑΡ ΑΡ ΤΗΜ Α     Σ Τ'  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1 
Καθετήρας τύπου Foley σιλικόνης με μετρητή θερμοκρασίας Μέγεθος 16 
Ch 

1. Να είναι από σιλικόνη 100% 2. Να έχει ειδική επικάλυψη από Kevlar για να 
μην σπάει ο σένσορας 3. Να είναι αποστειρωμένος 4. Να φέρει καλώδια 
σύνδεσης συμβατά με τα monitror του νοσοκομείου 

2 
Καθετήρας τύπου Foley σιλικόνης με μετρητή θερμοκρασίας Μέγεθος 18 
Ch 

1. Να είναι από σιλικόνη 100% 2. Να έχει ειδική επικάλυψη από Kevlar για να 
μην σπάει ο σένσορας 3. Να είναι αποστειρωμένος 4. Να φέρει καλώδια 
σύνδεσης συμβατά με τα monitror του νοσοκομείου 

3 
Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική 
επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 12 Ch και μήκους 40 
cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως 
και 30 ml 

4 
Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική 
επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 14 Ch και μήκους 40 
cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως 
και 30 ml 

5 
Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική 
επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 16 Ch και μήκους 40 
cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως 
και 30 ml 

6 
Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική 
επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 18 Ch και μήκους 40 
cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως 
και 30 ml 

7 
Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική 
επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 20 Ch και μήκους 40 
cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως 
και 30 ml 

8 
Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική 
επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 22 Ch και μήκους 40 
cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως 
και 30 ml 
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9 
Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική 
επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 24 Ch και μήκους 40 
cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως 
και 30 ml 

10 
Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική 
επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 26 Ch και μήκους 40 
cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως 
και 30 ml 

11 
Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης 
πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 12 Ch και 
μήκους 40 cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και 
να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml 

12 
Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης 
πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 14 Ch και 
μήκους 40 cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και 
να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml 

13 
Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης 
πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 16 Ch και 
μήκους 40 cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και 
να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml 

14 
Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης 
πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 18 Ch και 
μήκους 40 cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και 
να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml 

15 
Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης 
πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 20 Ch και 
μήκους 40 cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και 
να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml 

16 
Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης 
πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 22 Ch και 
μήκους 40 cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και 
να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml 

17 
Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης 
πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 24 Ch και 
μήκους 40 cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και 
να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml 

18 
Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης 
πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 26 Ch και 
μήκους 40 cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και 
να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml 
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19 
Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική 
επικάλυψη σιλικόνης με άκρο τύπου Tiemann, διαμέτρου 16 Ch και 
μήκους 40 cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως 
και 30 ml 

20 
Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική 
επικάλυψη σιλικόνης με άκρο τύπου Tiemann, διαμέτρου 18 Ch και 
μήκους 40 cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως 
και 30 ml 

21 
Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική 
επικάλυψη σιλικόνης με άκρο τύπου Tiemann, διαμέτρου 20 Ch και 
μήκους 40 cm περίπου 

Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως 
και 30 ml 

22 
Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, 
διαμέτρου 8 Ch και μήκος 40 cm περίπου 

Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως 
και 30 ml 

23 
Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, 
διαμέτρου 10 Ch και μήκος 40 cm περίπου 

Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως 
και 30 ml 

24 
Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, 
διαμέτρου 12 Ch και μήκος 40 cm περίπου 

Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως 
και 30 ml 

25 
Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, 
διαμέτρου 14 Ch και μήκος 40 cm περίπου 

Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως 
και 30 ml 

26 
Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, 
διαμέτρου 16 Ch και μήκος 40 cm περίπου 

Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως 
και 30 ml 

27 
Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, 
διαμέτρου 18 Ch και μήκος 40 cm περίπου 

Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως 
και 30 ml 

28 
Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, 
διαμέτρου 20 Ch και μήκος 40 cm περίπου 

Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως 
και 30 ml 

29 
Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, 
διαμέτρου 22 Ch και μήκος 40 cm περίπου 

Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως 
και 30 ml 

30 
Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, 
διαμέτρου 24 Ch και μήκος 40 cm περίπου 

Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως 
και 30 ml 

31 
Καθετήρας τύπου foley 2 way 100% σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, 
διαμέτρου 26 Ch και μήκος 40 cm περίπου 

Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως 
και 30 ml 

17PROC006301566 2017-06-09



 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017 

53 

 

32 
Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από Latex με μεταλλική ενίσχυση 
διαμέτρου 18 CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος 
τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να 
φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μεγίστη 
πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων 

33 
Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από Latex με μεταλλική ενίσχυση 
διαμέτρου 20 CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος 
τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να 
φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μεγίστη 
πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων 

34 
Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από Latex με μεταλλική ενίσχυση 
διαμέτρου 22 CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος 
τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να 
φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μεγίστη 
πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων 

35 
Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από Latex με μεταλλική ενίσχυση 
διαμέτρου 24 CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος 
τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να 
φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μεγίστη 
πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων 

36 
Καθετήρας τύπου Dufour 3 way από Latex με μεταλλική ενίσχυση 
διαμέτρου 18 CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος 
τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να 
φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μεγίστη 
πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων 

37 
Καθετήρας τύπου Dufour 3 way από Latex με μεταλλική ενίσχυση 
διαμέτρου 20 CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος 
τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να 
φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μεγίστη 
πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων 
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38 
Καθετήρας τύπου Dufour 3 way από Latex με μεταλλική ενίσχυση 
διαμέτρου 22 CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος 
τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να 
φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μεγίστη 
πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων 

39 
Καθετήρας τύπου Dufour 3 way από Latex με μεταλλική ενίσχυση 
διαμέτρου 24 CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος 
τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να 
φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μεγίστη 
πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων 

40 
Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από 100% σιλικόνη με μεταλλική 
ενίσχυση διαμέτρου 18 CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλικόνη, να φέρουν στο εσωτερικό του 
τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους 
και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την 
μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των 
πλύσεων 

41 
Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από 100% σιλικόνη με μεταλλική 
ενίσχυση διαμέτρου 20 CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλικόνη, να φέρουν στο εσωτερικό του 
τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους 
και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την 
μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των 
πλύσεων 

42 
Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από 100% σιλικόνη με μεταλλική 
ενίσχυση διαμέτρου 22 CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλικόνη, να φέρουν στο εσωτερικό του 
τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους 
και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την 
μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των 
πλύσεων 

43 
Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από 100% σιλικόνη με μεταλλική 
ενίσχυση διαμέτρου 24 CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλικόνη, να φέρουν στο εσωτερικό του 
τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους 
και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την 
μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των 
πλύσεων 
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44 
Καθετήρας τύπου Dufour 3 way από 100% σιλικόνη με μεταλλική 
ενίσχυση διαμέτρου 18 CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλικόνη, να φέρουν στο εσωτερικό του 
τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους 
και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την 
μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των 
πλύσεων 

45 
Καθετήρας τύπου Dufour 3 way από 100% σιλικόνη με μεταλλική 
ενίσχυση διαμέτρου 20 CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλικόνη, να φέρουν στο εσωτερικό του 
τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους 
και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την 
μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των 
πλύσεων 

46 
Καθετήρας τύπου Dufour 3 way από 100% σιλικόνη με μεταλλική 
ενίσχυση διαμέτρου 22 CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλικόνη, να φέρουν στο εσωτερικό του 
τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους 
και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την 
μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των 
πλύσεων 

47 
Καθετήρας τύπου Dufour 3 way από 100% σιλικόνη με μεταλλική 
ενίσχυση διαμέτρου 24 CH 

Να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλικόνη, να φέρουν στο εσωτερικό του 
τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους 
και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την 
μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των 
πλύσεων 

48 
Καθετήρας τύπου foley 3 way από Latex διαμέτρου 16 Ch χωρίς 
μεταλλική ενίσχυση 

Να είναι κατασκευασμένοι από Latex, να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα 
έως και 30 - 40 ml. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην 
επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων 

49 
Καθετήρας τύπου foley 3 way από Latex διαμέτρου 18 Ch χωρίς 
μεταλλική ενίσχυση 

Να είναι κατασκευασμένοι από Latex, να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα 
έως και 30 - 40 ml. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην 
επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων 

50 
Καθετήρας τύπου foley 3 way από Latex διαμέτρου 20 Ch χωρίς 
μεταλλική ενίσχυση 

Να είναι κατασκευασμένοι από Latex, να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα 
έως και 30 - 40 ml. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην 
επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων 
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51 
Καθετήρας τύπου foley 3 way από Latex διαμέτρου 22 Ch χωρίς 
μεταλλική ενίσχυση 

Να είναι κατασκευασμένοι από Latex, να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα 
έως και 30 - 40 ml. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην 
επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων 

52 
Καθετήρας εξωτερικός αυτοκόλλητος από σιλικόνη με υποαλλεργικό 
κολλητικό και  διαστ.  25 mm περίπου 

Αυτοκόλλητος εξωτερικός καθετήρας για να μην τσαλακώνει . Δυνατότητα 
εφαρμογής από άτομα που φορούν γάντια και εφαρμογής σε ουροσυλλέκτη 

53 
Καθετήρας εξωτερικός αυτοκόλλητος από σιλικόνη με υποαλλεργικό 
κολλητικό και  διαστ. 30 mm περίπου 

Αυτοκόλλητος εξωτερικός καθετήρας για να μην τσαλακώνει . Δυνατότητα 
εφαρμογής από άτομα που φορούν γάντια και εφαρμογής σε ουροσυλλέκτη 

54 
Καθετήρας εξωτερικός αυτοκόλλητος από σιλικόνη  και  διαστ. 35 mm 
περίπου 

Αυτοκόλλητος εξωτερικός καθετήρας για να μην τσαλακώνει . Δυνατότητα 
εφαρμογής από άτομα που φορούν γάντια και εφαρμογής σε ουροσυλλέκτη 

55 
Καθετήρας εξωτερικός αυτοκόλλητος από σιλικόνη με υποαλλεργικό 
κολλητικό και διαστ. 40 mm περίπου 

Αυτοκόλλητος εξωτερικός καθετήρας για να μην τσαλακώνει . Δυνατότητα 
εφαρμογής από άτομα που φορούν γάντια και εφαρμογής σε ουροσυλλέκτη 

56 Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 08 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να 
μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες 
πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι 
ευχερής. 

57 Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 10 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να 
μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες 
πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι 
ευχερής. 

58 Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 12 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να 
μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες 
πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι 
ευχερής. 

59 Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 14 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να 
μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες 
πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι 
ευχερής. 
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60 Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 16 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να 
μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες 
πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι 
ευχερής. 

61 Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 18 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να 
μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες 
πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι 
ευχερής. 

62 Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 20 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να 
μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες 
πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι 
ευχερής. 

63 Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 22 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να 
μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες 
πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι 
ευχερής. 

64 Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 08 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να 
μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες 
πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι 
ευχερής. 

65 Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 10 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να 
μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες 
πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι 
ευχερής. 

66 Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 12 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να 
μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες 
πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι 
ευχερής. 
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67 Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 14 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να 
μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες 
πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι 
ευχερής. 

68 Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 16 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να 
μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες 
πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι 
ευχερής. 

69 Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 18 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να 
μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες 
πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι 
ευχερής. 

70 Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 20 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να 
μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες 
πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι 
ευχερής. 

71 Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 22 Ch 

Να είναι από διαφανές  pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να 
μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες 
πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι 
ευχερής. 

72 
Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη κυλινδρικού άκρου με 
υδροθάλαμο, διαμέτρου 08 Ch 

Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way 
ανοικτού άκρου με ενσωματωμένο υδροθάλαμο στήριξης. Το σετ να 
περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, 
χωριζόμενη  κατά μήκος σε δυο τμήματα  για  την απομάκρυνση της μετά την 
εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη  κλειστού τύπου  2lt, βαθμονομημένο 
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73 
Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη κυλινδρικού άκρου με 
υδροθάλαμο, διαμέτρου 10 Ch 

Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way 
ανοικτού άκρου με ενσωματωμένο υδροθάλαμο στήριξης. Το σετ να 
περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, 
χωριζόμενη  κατά μήκος σε δυο τμήματα  για  την απομάκρυνση της μετά την 
εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη  κλειστού τύπου  2lt, βαθμονομημένο 

74 
Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη κυλινδρικού άκρου με 
υδροθάλαμο, διαμέτρου 12 Ch 

Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way 
ανοικτού άκρου με ενσωματωμένο υδροθάλαμο στήριξης. Το σετ να 
περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, 
χωριζόμενη  κατά μήκος σε δυο τμήματα  για  την απομάκρυνση της μετά την 
εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη  κλειστού τύπου  2lt, βαθμονομημένο 

75 
Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη κυλινδρικού άκρου με 
υδροθάλαμο, διαμέτρου 14 Ch 

Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way 
ανοικτού άκρου με ενσωματωμένο υδροθάλαμο στήριξης. Το σετ να 
περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, 
χωριζόμενη  κατά μήκος σε δυο τμήματα  για  την απομάκρυνση της μετά την 
εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη  κλειστού τύπου  2lt, βαθμονομημένο 

76 
Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη κυλινδρικού άκρου με 
υδροθάλαμο, διαμέτρου 16 Ch 

Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way 
ανοικτού άκρου με ενσωματωμένο υδροθάλαμο στήριξης. Το σετ να 
περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, 
χωριζόμενη  κατά μήκος σε δυο τμήματα  για  την απομάκρυνση της μετά την 
εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη  κλειστού τύπου  2lt, βαθμονομημένο 

77 
Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη με άκρου τύπου pig-
tail, διαμέτρου 08 Ch 

Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way 
ανοικτού άκρου τύπου pig-tail. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα 
κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόμενη  κατά μήκος σε δυο τμήματα  
για  την απομάκρυνση της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη  
κλειστού τύπου  2lt, βαθμονομημένο 
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78 
Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη με άκρου τύπου pig-
tail, διαμέτρου 10 Ch 

Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way 
ανοικτού άκρου τύπου pig-tail. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα 
κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόμενη  κατά μήκος σε δυο τμήματα  
για  την απομάκρυνση της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη  
κλειστού τύπου  2lt, βαθμονομημένο 

79 
Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη με άκρου τύπου pig-
tail, διαμέτρου 12 Ch 

Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way 
ανοικτού άκρου τύπου pig-tail. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα 
κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόμενη  κατά μήκος σε δυο τμήματα  
για  την απομάκρυνση της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη  
κλειστού τύπου  2lt, βαθμονομημένο 

80 
Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη με άκρου τύπου pig-
tail, διαμέτρου 14 Ch 

Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way 
ανοικτού άκρου τύπου pig-tail. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα 
κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόμενη  κατά μήκος σε δυο τμήματα  
για  την απομάκρυνση της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη  
κλειστού τύπου  2lt, βαθμονομημένο 

81 
Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη με άκρου τύπου pig-
tail, διαμέτρου 16 Ch 

Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way 
ανοικτού άκρου τύπου pig-tail. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα 
κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόμενη  κατά μήκος σε δυο τμήματα  
για  την απομάκρυνση της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη  
κλειστού τύπου  2lt, βαθμονομημένο 

82 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης 
παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 4.8 Ch και 
μήκους 26 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail 
από  πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα 
κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και 
διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και 
το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν 
την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) 
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83 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης 
παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 4.8 Ch και 
μήκους 28 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail 
από  πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα 
κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και 
διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και 
το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν 
την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) 

84 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης 
παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 6 Ch και 
μήκους 26 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail 
από  πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα 
κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και 
διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και 
το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν 
την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) 

85 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης 
παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 6 Ch και 
μήκους 28 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail 
από  πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα 
κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και 
διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και 
το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν 
την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) 

86 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης 
παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 7 Ch και 
μήκους 26 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail 
από  πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα 
κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και 
διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και 
το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν 
την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) 

87 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης 
παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 7 Ch και 
μήκους 28 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail 
από  πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα 
κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και 
διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και 
το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν 
την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) 
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88 
Αυτοσυγκρατούμενοι  ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail με 
προσυνδεδεμένο προωθητή, μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - 
κλειστού άκρου διαμέτρου 4.8 Ch και μήκους 26 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail 
από  πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα 
κλειστό και το άλλο να συνδέεται με προωθητή για την αποφυγή ακούσιας 
αφαίρεσης του καθετήρα από το σύρμα. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές 
οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι 
ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι 
βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης 
παραμονής του (3 μήνες) 

89 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail με 
προσυνδεδεμένο προωθητή, μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - 
κλειστού άκρου διαμέτρου 4.8 Ch και μήκους 28 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail 
από  πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα 
κλειστό και το άλλο να συνδέεται με προωθητή για την αποφυγή ακούσιας 
αφαίρεσης του καθετήρα από το σύρμα. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές 
οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι 
ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι 
βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης 
παραμονής του (3 μήνες) 

90 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail με 
προσυνδεδεμένο προωθητή, μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - 
κλειστού άκρου διαμέτρου 6 Ch και μήκους 26 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail 
από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα 
κλειστό και το άλλο να συνδέεται με προωθητή για την αποφυγή ακούσιας 
αφαίρεσης του καθετήρα από το σύρμα. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές 
οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι 
ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι 
βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης 
παραμονής του (3 μήνες) 

17PROC006301566 2017-06-09



 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017 

63 

 

91 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail με 
προσυνδεδεμένο προωθητή, μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - 
κλειστού άκρου διαμέτρου 6 Ch και μήκους 28 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail 
από  πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα 
κλειστό και το άλλο να συνδέεται με προωθητή για την αποφυγή ακούσιας 
αφαίρεσης του καθετήρα από το σύρμα. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές 
οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι 
ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι 
βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης 
παραμονής του (3 μήνες) 

92 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail με 
προσυνδεδεμένο προωθητή, μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - 
κλειστού άκρου διαμέτρου 7 Ch και μήκους 26 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail 
από  πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα 
κλειστό και το άλλο να συνδέεται με προωθητή για την αποφυγή ακούσιας 
αφαίρεσης του καθετήρα από το σύρμα. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές 
οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι 
ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι 
βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης 
παραμονής του (3 μήνες) 

93 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail με 
προσυνδεδεμένο προωθητή, μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - 
κλειστού άκρου διαμέτρου 7 Ch και μήκους 28 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail 
από  πολυουρεθάνη Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα 
κλειστό και το άλλο να συνδέεται με προωθητή για την αποφυγή ακούσιας 
αφαίρεσης του καθετήρα από το σύρμα. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές 
οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι 
ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι 
βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης 
παραμονής του (3 μήνες) 

94 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης 
παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - ανοικτού άκρου διαμέτρου 4,5-4.8 Ch 
και μήκους 26 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail 
από  πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail και να 
είναι ανοικτά. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και 
διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και 
το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν 
την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) 
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95 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης 
παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - ανοικτού άκρου διαμέτρου 4,5-4.8 Ch 
και μήκους 28 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail 
από  πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail και να 
είναι ανοικτά. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και 
διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και 
το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν 
την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) 

96 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης 
παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - ανοικτού άκρου διαμέτρου 6 Ch και 
μήκους 26 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail 
από  πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail και να 
είναι ανοικτά. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και 
διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και 
το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν 
την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) 

97 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης 
παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - ανοικτού άκρου διαμέτρου 6 Ch και 
μήκους 28 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail 
από  πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail και να 
είναι ανοικτά. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και 
διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και 
το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν 
την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) 

98 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης 
παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - ανοικτού άκρου διαμέτρου 7 Ch και 
μήκους 26 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail 
από  πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail και να 
είναι ανοικτά. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και 
διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και 
το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν 
την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) 

99 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης 
παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - ανοικτού άκρου διαμέτρου 7 Ch και 
μήκους 28 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail 
από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail και να 
είναι ανοικτά. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και 
διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και 
το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν 
την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) 
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100 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μακράς 
παραμονής (12 μήνες) διαμέτρου 4.8 Ch και μήκους 26 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail. 
Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας 
να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 
εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα 
και να είναι βιοσυμβατός και να υπάρχουν έγγραφα του εργοστασίου που να 
αποδεικνύουν και να πιστοποιούν  την δυνατότητα μακράς παραμονής του.  (12 
μήνες)  

101 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μακράς 
παραμονής (12 μήνες) διαμέτρου 6 Ch και μήκους 26 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail. 
Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας 
να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 
εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα 
και να είναι βιοσυμβατός και να υπάρχουν έγγραφα του εργοστασίου που να 
αποδεικνύουν και να πιστοποιούν την δυνατότητα μακράς παραμονής του .   
(12 μήνες) 

102 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μακράς 
παραμονής (12 μήνες) διαμέτρου 7 Ch και μήκους 26 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail. 
Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας 
να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 
εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα 
και να είναι βιοσυμβατός  και να υπάρχουν έγγραφα του εργοστασίου που να 
αποδεικνύουν  και να πιστοποιούν την δυνατότητα μακράς παραμονής του (12 
μήνες)  

103 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μακράς 
παραμονής (12 μήνες) διαμέτρου 4.8 Ch και μήκους 28 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail. 
Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας 
να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 
εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα 
και να είναι βιοσυμβατός  και να υπάρχουν έγγραφα του εργοστασίου που να 
αποδεικνύουν  και να πιστοποιούν την δυνατότητα μακράς παραμονής του (12 
μήνες)  
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104 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μακράς 
παραμονής (12 μήνες) διαμέτρου 6 Ch και μήκους 28 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail. 
Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας 
να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 
εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα 
και να είναι βιοσυμβατός και να υπάρχουν έγγραφα του εργοστασίου  που να 
αποδεικνύουν και να πιστοποιούν την δυνατότητα μακράς παραμονής του (12 
μήνες)  

105 
Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μακράς 
παραμονής (12 μήνες) διαμέτρου 7 Ch και μήκους 28 cm 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail. 
Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας 
να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 
εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα 
και να είναι βιοσυμβατός και να υπάρχουν έγγραφα του εργοστασίου που να 
αποδεικνύουν και να πιστοποιούντην δυνατότητα μακράς παραμονής του (12 
μήνες)  

106 
Ουρητηρικά Stent τύπου Mono-J ανοικτού - κλειστού άκρου μέσης 
παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 4.8 CH 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Mono-J 
από  πολυοθρεθάνη .Το ένα άκρο του καθετήρα να είναι τύπου pig- tail  
κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και 
διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και 
το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατος με έγγραφα που να αποδεικνύουν 
την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) 

107 
Ουρητηρικά Stent τύπου Mono-J ανοικτού - κλειστού άκρου μέσης 
παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 6 CH 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Mono-J. 
από  πολυουρεθάνη .Το ένα άκρο του καθετήρα να είναι τύπου pig- tail  
κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και 
διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και 
το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατος με έγγραφα που να αποδεικνύουν 
την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) 
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108 
Ουρητηρικά Stent τύπου Mono-J ανοικτού - κλειστού άκρου μέσης 
παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 7 CH 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Mono-J. 
από  πολυουρεθάνη.Το ένα άκρο του καθετήρα να είναι τύπου pig- tail  κλειστό. 
Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση 
ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό 
σύρμα και να είναι βιοσυμβατος με έγγραφα που να αποδεικνύουν την 
δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) 

109 
Ουρητηρικά Stent τύπου Mono-J ανοικτού - κλειστού άκρου μέσης 
παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 8 CH 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Mono-J. 
από  πολυουρεθάνη. Το ένα άκρο του καθετήρα να είναι τύπου pig- tail  
κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και 
διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο καθετήρας όσο και 
το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατος με έγγραφα που να αποδεικνύουν 
την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) 

110 
Ουρητηρικά Stent τύπου Mono-J ανοικτού - ανοικτού άκρου μέσης 
παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 4.8 CH 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Mono-J. 
από  πολυουρεθάνη.Τα δύο άκρα του καθετήρα να είναι ανοικτά, εκ των 
οποίων το ένα τύπου pig- tail. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο 
του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο 
καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατος με έγγραφα που 
να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) 

111 
Ουρητηρικά Stent τύπου Mono-J ανοικτού - ανοικτού άκρου μέσης 
παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 6 CH 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Mono-J. 
από  πολυουρεθάνη.Τα δύο άκρα του καθετήρα να είναι ανοικτά, εκ των 
οποίων το ένα τύπου pig- tail. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο 
του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο 
καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατος με έγγραφα που 
να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) 
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112 
Ουρητηρικά Stent τύπου Mono-J ανοικτού - ανοικτού άκρου μέσης 
παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 7 CH 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Mono-J. 
από  πολυουρεθάνη.Τα δύο άκρα του καθετήρα να είναι ανοικτά, εκ των 
οποίων το ένα τύπου pig- tail. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο 
του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο 
καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατος με έγγραφα που 
να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) 

113 
Ουρητηρικά Stent τύπου Mono-J ανοικτού - ανοικτού άκρου μέσης 
παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 8 CH 

Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Mono-J. 
από  πολυουρεθάνη.Τα δύο άκρα του καθετήρα να είναι ανοικτά, εκ των 
οποίων το ένα τύπου pig- tail. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο 
του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκιερος τόσο ο 
καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατος με έγγραφα που 
να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) 

114 Ουρητηρικοί καθετήρες με κυλινδρικό άκρο διαμέτρου 4,8 Ch 
Σετ τοποθέτησης ουρητηρικού καθετήρα. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκιερός 
για έλεγχο της θέσης του και να έχει μήκος περίπου 70 εκατοστά 

115 Ουρητηρικοί καθετήρες με κυλινδρικό άκρο διαμέτρου 6 Ch 
Σετ τοποθέτησης ουρητηρικού καθετήρα. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκιερός 
για έλεγχο της θέσης του και να έχει μήκος περίπου 70 εκατοστά 

116 Ουρητηρικοί καθετήρες με κυλινδρικό άκρο διαμέτρου 7 Ch 
Σετ τοποθέτησης ουρητηρικού καθετήρα. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκιερός 
για έλεγχο της θέσης του και να έχει μήκος περίπου 70 εκατοστά 

117 Ουρητηρικοί καθετήρες με άκρο τύπου ελαίας διαμέτρου 4,8 Ch 
Σετ τοποθέτησης ουρητηρικού καθετήρα. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκιερός 
για έλεγχο της θέσης του και να έχει μήκος περίπου 70 εκατοστά 

118 Ουρητηρικοί καθετήρες με άκρο τύπου ελαίας διαμέτρου 6 Ch 
Σετ τοποθέτησης ουρητηρικού καθετήρα. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκιερός 
για έλεγχο της θέσης του και να έχει μήκος περίπου 70 εκατοστά 
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119 Ουρητηρικοί καθετήρες με άκρο τύπου ελαίας διαμέτρου 7 Ch 
Σετ τοποθέτησης ουρητηρικού καθετήρα. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκιερός 
για έλεγχο της θέσης του και να έχει μήκος περίπου 70 εκατοστά 

120 Αγγειογραφικός Καθετήρας τύπου Cobra 
Αγγειογραφικός Καθετήρας τύπου Cobra 5F χωρίς πλευρικές οπές για τη 
διευκόλυνση της εισόδου του οδηγού σύρματος μέσα στον ουρητήρα κατά την 
εκτέλεση διαδερμικής νεφρολιθοθρυψίας.  

121 Σετ ορού για την αντλία εκχυσης ουροδυναμικής 
Σετ ορού για την αντλία εκχυσης ουροδυναμικής για μηχάνημα  ΚΩΔ. ΜΜS OBS 
275/C 

122 Ουρολογικό οδηγό σύρμα υδρόφιλο 

Υδρόφιλο ουρολογικό οδηγό σύρμα με υδρόφιλη επικάλυψη , με πυρήνα 
νιτινόλης και κάλυμμα από πολυουρεθάνη που του παρέχει ταυτόχρονα 
εξαιρετικό έλεγχο της ικανότητας περιστροφής του σύρματος (1:1 torque 
response), αποκλείει το τσάκισμα του σύρματος (kink-resistance) και του 
προσδίδει εξαιρετική ακτινοσκιερότητα. Το σύρμα να διαθέττει άκρο 30 mm 
που μειώνεται σταδιακά, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλέστερη και επιτυχής 
προώθησή του σε δύσκολες ανατομίες. Διάμετροι  0.038in, ευθύ, μήκος 150cm 
και σκληρότητας standard & stiff.   

123 Σετ ουρητηρικής ενδοπρόθεσης διπλού pigtail από υλικό Percuflex 

Σετ ουρητηρικής ενδοπρόθεσης διπλού pigtail, ανοικτού άκρου, για εσωτερική 
παροχέτευση από την ουρητηροπυελική συμβολή στην ουροδόχο κύστη, από 
ειδικό πολυμερές υλικό Percuflex  και υδρόφιλη επικάλυψη, μακράς διάρκειας 
παραμονής 9-12 μήνες. Με πλαϊνές οπές καθόλο το μήκος του καθετήρα και 
νήμα μετακίνησης/αφαίρεσης. Το σετ διαθέτει το stent, τον προωθητή, 0.38 ή 
0.35 PTFE οδηγό σύρμα και 6 Fr ουρητηρικό καθετήρα. Διάμετροι stents:4.8-6-
7-8 Fr,μήκη: 10-30cm 

124 Bελόνα και στυλεός TROCAR 
Βελόνα TROCAR 18g, μήκους 20cm, 2 τμημάτων (βελόνα και στυλεός TROCAR) 
με έντονα  ηχογενές άκρο τύπου ECHOTIP, κατάλληλη για διαδερμική 
νεφροστομία. 
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125 
Λαβίδα σύλληψης λίθων άκαμπτη για χρήση μέσω νεφροσκοπίου κατά 
την διάρκεια διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας 

Λαβίδα σύλληψης λίθων άκαμπτη για χρήση μέσω νεφροσκοπίου, 
καταλήγουσα σε Καλάθι -Basket διαδερμικής αφαίρεσης λίθων κατά την 
διάρκεια διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας,με θηκάρι  διαμέτρου 10 ή 12fr, 
μήκους 38cm,  με ατραυματικό  tipless  άκρο  για την αποφυγή τραυματισμού ή 
διάτρησης του ιστού κατά την σύλληψη του λίθου,  4 συρμάτων από Nitinol. Nα 
είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παίρνει  το σχήμα του κάλυκα παγιδεύοντας 
τον λίθο ενώ διαθέτει  μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα του όσες φορές 
χρειαστεί κατά την διάρκεια της επέμβασης. Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή 
για χειρισμό ενός χεριού, εύκολα αποσπώμενη αν χρειαστεί. 

126 Καθετήρας αφαίρεσης λίθων, τύπου basket, 4 συρμάτων 

Καθετήρας αφαίρεσης λίθων, τύπου basket 4 συρμάτων. Να διαθέττει τέσσερα 
συρμάτα από Nitinol με μηδενικό tip και εργονομική  λαβή. Να διατίθεται με 
θηκάρι περίπου 1.9, 2.4 και 3.0Fr, σε μήκος περίπου 90 και 120cm και με  
διάμετρο basket περίπου 12mm και 16mm. Ιδανικό στη χρήση εύκαμπτων 
ουρητηροσκοπίων ή διαδικασιών PCNL. 

127 Θηκάρι εισαγωγής στον ουρητήρα 

Θηκάρι εισαγωγής , εσωτερικής διαμέτρου 12 ή 14  fr, μήκους 13, 20, 24, 28, 35, 
38, 45, 46 ή 55cm, υπερυδρόφιλο και ιδιαίτερα ανθεκτικό στις γωνιώσεις και 
στις συμπιέσεις . Χρησιμοποιείται με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο 
διασφαλίζοντας  ατραυματική ουρητηρική προσπέλαση και παρέχοντας κανάλι 
εργασίας που επιτρέπει ανταλλαγές εργαλείων - οργάνων (πχ κατά την 
αφαίρεση λίθων)  ενώ προστατεύει τα εργαλεία από φθορές. Προσφέρεται σε 
σετ με εσωτερικό ομοαξονικό διαστολέα εύκολα αποσπώμενο, που καταλήγει 
σε  κωνικό ατραυματικό άκρο 6fr με εσωτερική οπή  για να καθοδηγείται πάνω 
από οδηγό σύρμα , ασφαλίζει στο θηκάρι για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την 
εισαγωγή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθετήρας έγχυσης 
σκιαγραφικού υλικού 
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128 Σετ νεφροστομίας σχεδιασμού Pigtail, από υλικό Flexima 

Σετ καθετήρων διαδερμικής νεφροστομίας από ειδικό πολυμερές υλικό (C-flex ή 
Flexima), με άκρο τύπου pigtail (8 έως 10 Fr και μήκος 25 ή 30cm ). Το σετ 
διαθέτει τον καθετήρα, βελόνα trocar 19G ή ηχογενή βελόνα με στυλεό 18G ή 
21 G, θηκάρι PTFE 5Fr, 0.038  PTFE οδηγό σύρμα μήκους 150cm, σωλήνα 
σύνδεσης, νυστέρι και διαστολείς 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 12 Fr.  

129 Σετ αντικατάστασης νεφροστομίας σχεδιασμού Pigtail, από υλικό Flexima 
Σετ αντικατάστασης καθετήρων διαδερμικής νεφροστομίας άκρου τύπου pigtail 
από υλικό Flexima. Το σετ διαθέτει τον καθετήρα 8,3 ή 10 Fr μήκους 25cm,   
οδηγό σύρμα 0.38΄΄ και μήκους 80cm και σωλήνα σύνδεσης παροχέτευσης 

130 Σετ νεφροστομίας σχεδιασμού Pigtail, από υλικό Vortek 

Πλήρες σετ διαδερμικής νεφροστομίας με καθετήρα J, μονής θηλειάς, 
αποστειρωμένο. Το σετ να περιλαμβάνει βελόνα παρακέντησης Chiba 18G, 
μήκους 20cm, με ηχογενές άκρο, άριστα ορατό στους υπέρηχους, βελόνα για 
έγχυση σκιαγραφικού υγρού Chiba 22G, μήκους 20cm, με ηχογενές άκρο, 
άριστα ορατή στους υπέρηχους, οδηγό σύρμα Seldinger PTFE 0.038", με άκρο J, 
σετ διαστολέων, καθετήρα με άκρο J από υλικό Vortek, διαβαθμισμένο ανά 
εκατοστό και ανά 5 εκατοστά για να παρακολουθείται με ακρίβεια η 
τοποθέτηση του. Ο καθετήρας διαθέτει μεταλλικό στυλεό ευθείασης για εύκολη 
εισαγωγή. Ο στυλεός ευθείασης να διαθέτει εσωτερικό νάιλον κορδόνι και luer 
σύνδεση για πλήρη ευθείασή του. Μήκος καθετήρα 35cm. Επίσης, να 
περιλαμβάνει συνδετικό luer lock για ουροσυλλέκτη με κλείστρο ροής, 
προέκταση 25cm με περιστρεφόμενο luer lock από PVC, ειδικό εξάρτημα 
στερέωσης στο δέρμα. Να προσφέρεται σε διαμέτρους 8,10,12 και 14 ch 

131 Ουρητηρικός καθετήρας-μπαλόνι απόφραξης διπλού αυλού. 
Ουρητηρικός καθετήρας-μπαλόνι απόφραξης διπλού αυλού. Το σετ διαθέτει 
τον καθετήρα, διαμέτρου 8.7 ή 11.3 mm, μέγεθος 5 ή 7Fr, μια βαλβίδα δύο 
δρόμων και σύριγγα 1cc 

132 Καθετήρας αφαίρεσης λίθων, τύπου τρίποδα 

Καθετήρας αφαίρεσης λίθων, τύπου τρίποδα. Nα παρέχει την επιλογή 
συλληπτικών prongs (ειδικός σχεδιασμός, που εξασφαλίζει τον επιτυχή 
εγκλωβισμό των λίθων) και να διαθέττει εργονομική αποσπώμενη λαβή. Να 
διατίθεται με θηκάρι 2.4 η 3.0 Fr, σε μήκος 90 και 120cm.  
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133 
Καθετήρας με ειδικό σπείραμα (coil) στην άκρη του κατάλληλο για την 
αποτροπή μετακίνησης λίθων 

Καθετήρας basket από Nitinol, laser resistant, με ειδικό σπείραμα (coil) στην 
άκρη του κατάλληλο για την αποτροπή μετακίνησης λίθων κατά την λιθοτριψία 
και για την αφαίρεση πολλαπλών λίθων περιστρεφόμενο 360 μοίρες. Διάμετρος 
coil  7mm και 10 mm ή 18 mm, θηκάρι 3Fr, μήκος εργασίας 115cm με 
εργονομική  λαβή. 

134 Υπερυδρόφιλο ουρολογικό οδηγό σύρμα τύπου HIWIRE™ 

Οδηγό-Σύρμα  τύπου HIWIRE™, διαμέτρου 0.025, 0.035 ή 0.038", μήκους 
150cm, εύκαμπτο, ελαστικό και εύκολα καθοδηγούμενο, απλό ή stiff,  με 
πυρήνα από Νitinol για να μην τσακίζει, υπερυδρόφιλη επικάλυψη ειδικού 
τύπου και ακτινοσκιερό εύκαμπτο άκρο 30mm, κωνικό  ευθύ ή κεκαμμένο. Να 
είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καθοδηγείται εύκολα και στον πλέον 
συστραμμένο και δυσκολοδιάβατο  ουρητήρα με απόλυτη ταύτιση στροφής 
χεριού-σύρματος 1:1 (torque control)  ενώ διαθέτει  μνήμη για επαναφορά στο 
αρχικό σχήμα του όσες φορές χρειαστεί κατά την διάρκεια της επέμβασης.  Να 
συνοδεύεται από  θήκη και ειδικό ρύγχος ενεργοποίησης της υπερυδρόφιλης 
επικάλυψης 

135 Υπερυδρόφιλο ουρολογικό οδηγό σύρμα τύπου HIWIRE™ Υπερυδρόφιλο ουρολογικό οδηγό σύρμα τύπου Terumo 

136 Υπερυδρόφιλο ουρολογικό οδηγό σύρμα τύπου ROADRUNNER 

Οδηγό-Σύρμα  τύπου ROADRUNNER, διαμέτρου 0.035" ή 0.038", μήκους 145cm 
με ενδείξεις βάθους ανά 5cm, με πυρήνα από Νitinol για να μην τσακίζει,  
υδρόφιλη επικάλυψη ειδικού τύπου AQ®  .Το σύρμα να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και από τα δύο  άκρα του.Τα άκρα  να είναι ακτινοσκιερά και 
εύκαμπτα σε μήκος 50mm το ένα υδρόφιλο όπως και το σώμα του σύρματος με 
ακτινοσκιερό άκρο από πλατίνα και το άλλο μη υδρόφιλο και πιό σκληρό. Να 
είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καθοδηγείται εύκολα  ενώ διαθέτει  μνήμη 
για επαναφορά στο αρχικό σχήμα του όσες φορές χρειαστεί κατά την διάρκεια 
της επέμβασης.  Να συνοδεύεται από θήκη,  ειδικό ρύγχος ενεργοποίησης της 
υδρόφιλης επικάλυψης και χειρολαβή  τύπου OLCOTT TORQUE DEVICE για να 
μη γλυστρά το σύρμα κατά τον χειρισμό του.  
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137 Ουρολογικό οδηγό σύρμα τύπου AMPLATZ εξαιρετικά ισχυρό  

Oδηγό Σύρμα ευθύ  extra stiff ή Ultra stiff τύπου AMPLATZ , διαμέτρου 0.025 , 
0.035 ή 0.038", μήκους περίπου 145cm, με  επικάλυψη Τeflon και εύκαμπτο 
άκρο σταδιακά μειούμενης σκληρότητας 50 - 90 mm. 
Nα διατίθεται και σε τύπο με δυνατότητα χρήσης και από τις δύο πλευρές 

138 Ουρολογικό οδηγό Σύρμα με  επικάλυψη Τeflon 
Oδηγό Σύρμα ευθύ  τύπου Lunderquist  , διαμέτρου  0.035 ή 0.038", μήκους 
145cm, με  επικάλυψη Τeflon και εύκαμπτο άκρο ευθύ ή κεκαμμένο σταδιακά 
μειούμενης σκληρότητας  με μήκη 30 ή50 mm. 

139 Ίνες laser λιθοτριψίας 230μm 
Ίνες laser λιθοτριψίας για χρήση με Storz Calculase II 230 µm, πολλαπλής 
χρήσης, μήκους 300 cm πακέτο των 6 

140 Ίνες laser λιθοτριψίας 365μm 
 Ίνες laser λιθοτριψίας για χρήση με Storz Clculase II 365 µm, πολλαπλής 
χρήσης, μήκους 300 cm πακέτο των 6 

141 Ανδρικός καθετήρας nelaton  για διαλείποντα καθετηριασμό 

Έτοιμος λιπασμένος, συσκευασμένος σε ισότονο διάλυμα φυσιολογικού ορού ή 
με συσκευασία που περιέχει νερό και PVP ή σιλικόνη. Από πολυουρεθάνη 
μήκους 40 cm. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά το άνοιγμά του, να 
έχει σταθερά συνδεδεμένη και ομοιογενή λίπανση και τα μάτια του καθετήρα 
να είναι λειασμένα, μαλακά και λιπασμένα για ατραυματική χρήση. Nelaton, CH 
8-18 

142 Υδρόφιλος καθετήρας για ενδοκυστικές εκχύσεις μιας χρήσης.  

Υδρόφιλοι, αυτολιπαινόμενοι καθετήρας για ενδοκυστικές εκχύσεις μιας 
χρήσης,  κατασκευασμένοι από ατοξικό, απυρετογόνο, υποαλλεργικό, 
πολυμερές υλικό υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για ιατρική χρήση, χωρίς PVC, 
φθαλικές ενώσεις και λάτεξ. Με την προσθήκη αποστειρωμένου νερού ή ορού, 
η επιφάνειά τους να είναι χαμηλής τριβής, ισότονη προς τα ούρα προσδίδοντας 
ισορροπημένη οσμωτικότητα  για την αποφυγή τραυματισμού και επιπλοκών. 
Να έχουν λείες και ατραυματικές οπές, λείο και ατραυματικό άκρο. Οι 
καθετήρες να διατίθενται σε μεγέθη  ch08-ch18 (nelaton και tiemann), να 
φέρουν Luer-lock σύνδεση για μέγιστη ασφάλεια,  χωρίς διαρροή του 
φαρμάκου κατά την έγχυση στην ουροδόχο κύστη  και να προσφέρονται ως 
πλήρες set με σύριγγες Luer lock 60cc.  Να φέρουν σήμανση CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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143 
Υδρόφιλοι καθετήρες μιας χρήσης για την θεραπεία στενώσεων 
ουρήθρας 

Υδρόφιλοι, αυτολιπαινόμενοι καθετήρες για την θεραπεία των στενώσεων της 
ουρήθρας, μιας χρήσης. Να διατίθενται σε μεγέθη  ch016-ch18  και μήκος  
40cm. Να είναι κατασκευασμένοι από ατοξικό, απυρετογόνο, υποαλλεργικό, 
πολυμερές υλικό υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για ιατρική χρήση. Με την 
προσθήκη νερού ή ορού, η επιφάνειά τους να είναι χαμηλής τριβής,  
προσδίδοντας ισορροπημένη οσμωτικότητα  για την αποφυγή τραυματισμού 
και επιπλοκών. Να έχουν λείο, στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο με οπές 
στο άκρο του. Να φέρουν σήμανση CE  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

144 
Σετ σωληνώσεων αναρρόφησης αντλίας για εκτέλεση δαδερμικής 
νεφρολιθοθρυψίας  

Σετ σωληνώσεων αντλίας αναρρόφησης της συσκευής λιθοτριψίας υπερήχων 
KARL STORZ ΕΝDOMAT LC, μιας χρήσεως, αποστειρωμένες, πακέτο των 10 

145 Αναλωσιμα υλικά αντλίας ENDOFLOW II                                                      
Αναλωσιμα υλικά αντλίας ENDOFLOW II μιας χρήσης σε αποστειρωμένη 
συσκευασία για ουρητηροσκόπηση - νεφροσκόπηση           

146 Αναλωσιμα υλικά αντλίας ENDOFLOW II                                                      
Αναλωσιμα υλικά αντλίας ENDOFLOW II μιας χρήσης σε αποστειρωμένη 
συσκευασία για ρεζεκτοσκόπηση   

147 Σετ καθετήρα νεφροστομίας για διαδερμική νεφρολιθοθρυψια 

Καθετήρες νεφροστομίας σε σετ αποτελούμενο από: 
α) Καθετήρα νεφροστομίας με υδρόφιλη επικάλυψη από 100% διαφανή 
σιλικόνη, 2-way με μπαλόνι 3-5ml, με κυλινδρικό άκρο εξαιρετικά ακτινοσκιερό, 
με κεντρικό αυλό και οπές παροχέτευσης εμπρός και πίσω από το μπαλόνι, με 
διαβάθμιση ανά  1cm και επιπλέον διαβάθμιση ανά 5 cm,  μήκους 41cm. 
Μεγέθη 12-24 Ch και β) Κοίλο οδηγό από ανοξείδωτο χάλυβα 

148 Καθετήρας ουρήθρας για ουροδυναμικό έλεγχο  
Kαθετήρας ουρήθρας 6Fr διπλού αυλού μήκους εργασίας40- 47cm για 
μηχάνημα LIFETECH. Να διατίθεται σε σετ 10 τεμαχίων 

149 Καθετήρας ορθού για ουροδυναμικό έλεγχο  
Kαθετήρας ορθού 9Fr διπλού αυλού με μπαλόνι πλήρωσης, μήκους εργασίας 
40-47cm για μηχάνημα LIFETECH. Να διατίθεται σε σετ 10 τεμαχίων 

150 
Μορφομετατροπέας πίεσης για ουροδυναμικό έλεγχο για μηχανημα 
LIFETECH 

Μορφομετροπέας πίεσης  για μηχάνημα LIFETECH. Να διατίθεται σε σετ 10 
τεμαχίων 

151 
Μορφομετατροπέας πίεσης για ουροδυναμικό έλεγχο για μηχανημα 
MMS OBS 275/C 

Μορφομετροπέας πίεσης  για μηχάνημα ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΩΔ. ΜΜS OBS 
275/C. 
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152 
Σετ σωλήνων μετάδοσης πίεσης χρώματος κόκκινου για ουροδυναμικό 
έλεγχο. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 σωλήνες 

Σετ σωλήνων μετάδοσης πίεσης χρώματος κόκκινου για ουροδυναμικό σύστημα 
LIFETECH. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 σωλήνες 

153 
Σετ σωλήνων μετάδοσης πίεσης χρώματος μπλε για ουροδυναμικό 
έλεγχο. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 σωλήνες 

Σετ σωλήνων μετάδοσης πίεσης χρώματος μπλε για ουροδυναμικό σύστημα 
LIFETECH. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 σωλήνες 

154 
Ηλεκτρόδια καταμέτρησης ηλεκτρομυογραφικής δραστηριότητας στο 
πλαίσιο ουροδυναμικού ελέγχου (EMG) 

Σετ επιφανειακών ηλεκτροδίων για EMG για ουροδυναμικό σύστημα LIFETECH. 
Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 τριάδες ηλεκτροδίων με ενσωματωμένο 
καλώδιο. 

155 Σετ σωλήνων για αντλία ουροδυναμικής 
Σετ σωλήνων για αντλία ουροδυναμικού σύστηματος LIFETECH. Το σετ να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 σωλήνες. 

156 
Συσκευή αποκλεισμού/αποτροπής μετανάστευσης λίθων  πολλαπλών 
χρήσεων    

Συσκευή BackStop Injector πολλαπλών χρήσεων  για την πρόληψη 
μετανάστευσης λίθων στον άνω ουρητήρα και στoυς  νεφρούς κατά τη διάρκεια 
ουρητηροσκόπησης με laser λιθοτριψία. Η συσκευή για να λειτουργήσει απαιτεί 
το BackStop Replacement Sleeve  πολλαπλών χρήσεων καθώς και τον καθετήρα 
/ σύριγγα έγχυσης μίας χρήσης 

157 
Ανταλλακτικό συσκευής αποκλεισμού/αποτροπής μετανάστευσης λίθων 
πολλαπλών χρήσεων     

Aνταλλακτικό συσκευής πολλαπλών χρήσεων για την πρόληψη μετανάστευσης 
λίθων στον άνω ουρητήρα και στoυς νεφρούς κατά τη διάρκεια 
ουρητηροσκόπησης με laser λιθοτριψία BackStop Sleeve. Η συσκευή για να 
λειτουργήσει απαιτεί την συσκευή  πολλαπλών χρήσεων BackStop Injector 
καθώς και τον καθετήρα / σύριγγα έγχυσης μίας χρήσης 

158 Καθετήρας αποκλεισμού/αποτροπής μετανάστευσης λίθων  μίας χρήσης   

Καθετήρας  έγχυσης αποκλεισμού/αποτροπής μετανάστευσης λίθων στον άνω 
ουρητήρα και στoυς  νεφρούς κατά τη διάρκεια ουρητηροσκόπησης με laser 
λιθοτριψία BackStop Clear Gel. Μετά την πλήρη έγχυση του gel, o καθετήρας 
απομακρύνεται και δεν διατίθεται πλέον σύρμα στον ουρητήρα, παρέχοντας  
έτσι περισσότερο χώρο για laser λιθοτριψία. Ο καθετήρας απαιτεί το BackStop 
Injector και το BackStop Replacement Sleeve για να λειτουργήσει 
  

159 Καθετήρας basket αφαίρεσης λίθων 
Καθετήρας basket αφαίρεσης λίθων, συνδυασμού μπασκέτας και λαβίδας από 
Nitinol με εργονομική αποσπώμενη λαβή. Θηκάρι 2.6 και 3.2Fr, μήκος 90 και 
120cm, με 8 ή 10mm άνοιγμα. 
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160 Καλάθι αφαίρεσης λίθων, τύπου basket 
Καλάθι αφαίρεσης λίθων, τύπου basket,  με τρία σύρματα για χρήση με ακτίνες 
laser.  Θηκάρι  1.3Fr, μήκος 90 και 120cm, με "0" tip, διάμετρος 10mm. 

161 
Καθετήρας ουρητηρικός από υλικό υψηλής παροχέτευσης και 
ακτινοσκιερότητας flexima 

Καθετήρας ουρητηρικός από υλικό υψηλής παροχέτευσης και 
ακτινοσκιερότητας flexima. Να διατίθενται στους τύπους open, cone, flexible, 
whistle, angled, olive, spiral, wedge άκρου. Διάμετροι  4, 5, 6, 7, 8 FR μήκος 70εκ 
περίπου,  

162 Ουρολογικό οδηγό σύρμα με ραβδώσεις 

Ουρολογικά οδηγά σύρματα, με ειδικά σχεδιασμένες πλάγιες ρίγες (λευκές-
μπλέ) για να βοηθούν στην ενδοσκοπική παρακολούθησή του. Με υδρόφιλη 
επικάλυψη endoglide στα τελευταία 60cm. Διάμετροι  0.025, 0.032, 0.035, 
0.038in , ευθέα ή κυρτά και μήκους 150cm 

163 Ουρητηρικός καθετήρας-μπαλόνι απόφραξης διπλού αυλού 
Ουρητηρικός καθετήρας-μπαλόνι απόφραξης διπλού αυλού. Το σετ να διαθέτει 
τον καθετήρα, διαμέτρου 8.7 ή 11.3 mm, μέγεθος 5 ή 7Fr, μια βαλβίδα δύο 
δρόμων και σύριγγα 1cc 

164 Θηκάρι τύπου Αmplatz 
Θηκάρι τύπου Αmplatz κατάλληλο για διαδερμική νεφρολιθοτριψία με 
λεπταινόμενο άκρο για ατραυματική προώθηση και ευκολία στην τοποθέτησή 
του πάνω από διαστολέα ή μπαλόνι.  Διάμετρος 28-30Fr και μήκος 20cm 

165 Βελόνα ενδοκυστικών εγχύσεων 
Βελόνα κατάλληλη για ενδοκυστικές εγχύσεις με άκρο 4mm, βελόνα 22G με 
προστατευτικό κάλυμμα, μέγεθος 5Ch/ Fr και μήκος 35cm  και 70 cm 
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166 Θηκάρι εισαγωγής στον ουρητήρα 

Θηκάρι εισαγωγής  , εσωτερικής διαμέτρου 11/13 ή 12/14.0 ή 13/15fr, μήκους 
24,35,38, ή 45 cm, υπερυδρόφιλο και ιδιαίτερα ανθεκτικό στις γωνιώσεις και 
στις συμπιέσεις. Να διαθέτει σύστημα εκτροπής του συρμάτινου οδηγού 
ασφαλείας εκτός αυλού έτσι ώστε ο αυλός εργασίας να μην καταλαμβάνεται 
από τον συρμάτινο οδηγό ασφαλείας Nα χρησιμοποιείται με εύκαμπτο 
ουρητηροσκόπιο διασφαλίζοντας  ατραυματική ουρητηρική προσπέλαση . Να 
προσφέρεται σε σετ με εσωτερικό ομοαξονικό διαστολέα εύκολα αποσπώμενο, 
που καταλήγει σε  κωνικό ατραυματικό άκρο 6fr με εσωτερική οπή  για να 
καθοδηγείται πάνω από οδηγό σύρμα , ασφαλίζει στο θηκάρι για μεγαλύτερη 
ασφάλεια κατά την εισαγωγή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθετήρας 
έγχυσης σκιαγραφικού υλικού 

167  Αντάπτορας τύπου TUOHY-BORST 
Αντάπτορας τύπου TUOHY-BORST κατάλληλος για ουρητηροσκόπηση, 
ουρητηρολιθοτριψία , με ειδική ανεπίστροφη βαλβίδα. που προστατεύει τον 
ιατρό από την επιστροφή των ούρων κατά την ενδοσκόπηση 

168 Λαβίδα λήψης ιστου μέσω εύκαμπτου ουρητηρονεφροσκοπίου  

Λαβίδα βιοψίας τύπου BIGopsy (Back loading biopsy forceps) , κατάλληλη για 
λήψη ικανού ιστολογικού δείγματος  (4 mm2) από το νεφρό για ακριβή 
διάγνωση με την βοήθεια εύκαμπτου ουρητηροσκόπιου   με καθετήρα  
διαμέτρου 2.4fr και μήκους 115cm. Να είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να 
καθοδηγείται στον κάλυκα να ανοίγει και να παγιδεύει το δείγμα στο εσωτερικό 
της  ενώ διαθέτει  μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα του όσες φορές 
χρειαστεί κατά την διάρκεια της επέμβασης  προστατεύοντας παράλληλα  από 
φθορές το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο και να μπορεί να λαμβάνει δείγμα 4 
φορές πλατύτερο από συμβατικές. Να διατίθεται με οδοντωτές και μη σιαγόνες. 
Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή για χειρισμό ενός χεριού 
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169 Καθετήρας-ενδοπρόσθεση ουρητηρική  τύπου μονού Pigtail  

Καθετήρας-ενδοπρόσθεση ουρητηρική τύπου ΒANDER URETERAL DIVERSION 
SOF-FLEX, τύπου μονού Pigtail,  από υδρόφιλη  μαλακή πολυουρεθάνη τύπου 
SOF-FLEX®, ανοιχτού άκρου με λεπτά τοιχώματα και οπές μόνο στο πυελικό 
άκρο,  διαβαθμισμένη ακτινοσκιερή (ακτινοσκιερές διαγραμμίσεις), με  πυελικό 
άκρο κωνικό, μέγιστης διάρκειας παραμονής 6 μηνών (προστατεύοντας από 
μολύνσεις τον ασθενή).  
Προσφέρεται σε σετ που  περιλαμβάνει: 
• Καθετήρα-ενδοπρόσθεση ουρητηρική για αριστερό ουρητήρα σε μπλέ χρώμα 
• Καθετήρα-ενδοπρόσθεση ουρητηρική για δεξιό ουρητήρα σε ροζ χρώμα 
•  δύο πλαστικές συσκευές συγκράτησης  
•  οδηγό σύρμα , μήκους 100cm, από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη ΡTFE 
   και εύκαμπτο άκρο 5mm. 
 Να διατίθεται σε  μήκος μήκους 75cm και διάμετρο 4.7, 6.0 , 7.0 ή 8.2 fr 
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170 
Καθετήρας- ουρητηρική ενδοπρόσθεση διπλού Pigtail μακράς παραμονής 
μη συμπιέσιμος 

Καθετήρας- ουρητηρική ενδοπρόσθεση  τύπου  FIRM, τύπου διπλού Pigtail,  
σύστασης από υδρόφιλη γαλάζια, υδρόφιλη ακτινοσκιερή, ελαστική και 
εύκαμπτη  ειδική  πολυουρεθάνη  , για εσωτερική παροχέτευση από την 
ουρητηροπυελική συμβολή στην ουροδόχο κύστη, μέγιστης διάρκειας 
παραμονής 12 μηνών, με λεπτά τοιχώματα, διαβαθμισμένος και ακτινοσκιερός  
(ακτινοσκιερές διαγραμμίσεις), με ενισχυμένο κυστικό άκρο και πυελικό άκρο 
κωνικό. Η πολυουρεθάνη  να είναι  μη συμπιέσιμη για αντοχή ως Tumor Stent 
χωρίς να απαιτεί μεταλλική ενίσχυση αλλά και ιδιαίτερα μαλακή στην υφή έτσι 
ώστε να μην  προκαλεί ερεθισμό στην ουροδόχο κύστη. 
Να προσφέρεται σε σετ που επιπλέον περιλαμβάνει:  
• προωθητή μήκους 50cm, με ακτινοσκιερή σήμανση στο άκρο και σύστημα 
αγκίστρωσης  στον καθετήρα (lockable pusher) που  να επιτρέπει την 
ελεγχόμενη περιστροφή της κατά την τοποθέτηση για προαιρετική χρήση.. 
•  οδηγό σύρμα υδρόφιλο Roadrunner PC, από Πολυουρεθάνη εξωτερικά και 
Νitinol εσωτερικά, με υδρόφιλη επικάλυψη slipcoat και χειρολαβή Olcott torque 
device έτσι ώστε να μην γλιστρά στο χέρι.  
Να διατίθεται σε  μήκος 22, 24, 26, 28 ή 30cm και διάμετρο  5.0 , 6.0 ή 7.0 fr,    
ανοιχτού άκρου, με ή χωρίς πλευρικές οπές.  
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171 
Καθετήρας- ουρητηρική ενδοπρόσθεση διπλού Pigtail μακράς παραμονής 
μη συμπιέσιμος μεταλλικός 

Ενδοπρόσθεση ουρητηρική διπλού Pigtail, διαμέτρου 6fr, μήκους 20, 22, 24, 26 
ή 28cm, μεταλλική, από ατραυματικό σπείρωμα χωρίς αυλό, για παροχέτευση 
από την ουρητηροπυελική συμβολή στην ουροδόχο κύστη, μέγιστης διάρκειας 
παραμονής 12 μηνών.   
H ενδοπρόσθεση  δεν συμπιέζεται και δεν αποφράσσεται γιατί  τα ούρα κυλούν 
γύρω από το σώμα της, είναι  ελαστική και μαλακής υφής (αν και μεταλλική) 
παρέχοντας άνεση και ποιότητα ζωής σε ασθενείς .  Προσφέρεται σε σετ που 
επιπλέον περιλαμβάνει 
 
•  οδηγό καθετήρα τύπου Pollack μήκους 80cm 
•  προωθητή καθετήρα ακτινοσκιερό  

172 
Καθετήρας συνδυασμός καλαθιού και λαβίδας, σχήματος τριγωνικής 
πυραμίδας  

Καθετήρας συνδυασμός καλαθιού και λαβίδας, σχήματος τριγωνικής πυραμίδας 
, αφαίρεσης ουρητηρικών λίθων ή ξένων σωμάτων.  Να φέρει 3 σκέλη ενωμένα 
σε σχήμα πυραμίδας μέγιστης διαμέτρου ανοίγματος 8 ή 11mm από Nitinol με 
μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα της και εύκαμπτο θηκάρι 1.7 ή 2.2fr, 
μήκους 115cm από ακτινοσκιερό Τeflon .  
Με σχήμα τριγωνικής πυραμίδας να συλλαμβάνει εύκολα σαν λαβίδα, να 
συγκρατεί δυνατά σαν καλάθι και να απελευθερώνει άμεσα σαν λαβίδα αν το 
μέγεθος του λίθου δεν του επιτρέπει την διέλευση σε στένωση του ουρητήρα 
 
Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή  τύπου Unidex για χειρισμό ενός χεριού, 
εύκολα αποσπώμενη αν χρειαστεί 
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173 Καλάθι-Απόχη αφαίρεσης ουρητηρικών λίθων 

Καλάθι-Απόχη, εύκαμπτη ατραυματική απόχη αφαίρεσης λίθων διαμέτρου7mm 
από Nitinol  με καθετήρα διαμέτρου 2,8 fr, μήκους 145cm. Να είναι ειδικά 
σχεδιασμένη ώστε αρχικά να συγκρατεί τους ουρητηρικούς λίθους και τα τυχόν 
θραύσματά τους   έτσι ώστε να μην αποφράζεται η πύελος κατά την διάρκεια 
λιθοτριψίας, και στην συνέχεια σύλληψης και αφαίρεσης τους, και μνήμη για 
την  επαναφορά στο αρχικό σχήμα του.   Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή pin 
vise handle, εύκολα αποσπώμενη αν χρειαστεί 

174 Καθετήρες 3 way  από σιλικόνη με υδροφιλη επίστρωση τύπου Dufour   

Καθετήρες 3 way Dufour από 100% σιλικόνη με υδρόφιλη επίστρωση για 
εύκολη και ατραυματικήεισαγωγ και αφαίρεση του καθετήρα ,με ακτινοσκιερή 
γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα, απολύτως διαφανής σε ατομική διπλή 
αποστειρωμένη συσκευασία. Υδροθάλαμος 80ml, μήκος 41cm και μεγέθη από 
18-24 Ch 

175 
Καθετήρες Foley 3 way από σιλικόνη με υδροφιλη επίστρωση τύπου 
Couvelair  

Καθετήρες 3 way Couvelaire από 100% σιλικόνη με υδρόφιλη επίστρωση για 
εύκολη και ατραυματικήεισαγώγη και αφαίρεση του καθετήρα ,με ακτινοσκιερή 
γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα, απολύτως διαφανής σε ατομική διπλή 
αποστειρωμένη συσκευασία. Υδροθάλαμος 80ml, μήκος 41cm και μεγέθη 18-22 
Ch 
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176 Ουρητηρική ενδοπρόσθεση διπλού pigtail μακράς παραμονής 

Ουρητηρικές ενδοπροθέσεις (pig tails) ανοικτού-κλειστού ή ανοικτού-ανοικτού 
άκρου για εσωτερική παροχέτευση ανώτερου ουροποιητικού συστήματος. Να 
είναι κατασκευασμένα από ειδικό πολυμερές υλικό (μαλακή πολυουρεθάνη) 
που να προσδίδει δυνατότητα μεγάλης διάρκειας παραμονής (έως 12 μήνες). 
Τα τοιχώματα να διαθέτουν υδρόφιλη επικάλυψη. Το κάτω άκρο να 
συζευγνύεται με προωθητή εισαγωγής με σταθερή άρθρωση, ώστε να είναι 
αδύνατη η ακούσια αποσύνδεσή του. Ο προωθητής να αποσυνδέεται 
αποκλειστικά με απομάκρυνση του οδηγού σύρματος. Να συνοδεύονται από 
εύκαμπτο οδηγό σύρμα, movable core, από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη 
PTFE, μήκους περίπου 100 cm, με ένδειξη για το σημείο αποσύνδεσης και από 
πλαστικό κλιπ στερέωσης. Το σώμα να είναι εξαιρετικά ακτινοσκιερό για να 
είναι ιδιαίτερα ευκρινές κατά την τοποθέτησή υπό ακτινοσκόπηση. Να είναι 
ελεύθερες latex. 

177 Ουρητηρική ενδοπρόσθεση διπλού pigtail σιλικόνης μη υδρόφιλα 

Ουρητηρικά stent  από 100% σιλικόνη μαλακής σύστασης χωρίς υδρόφιλη 
επίστρωση για μέγιστη βιοσυμβατότητα και ελαστικότητα.  Να είναι 12μηνης  
παραμονής , η οποία να επικυρώνεται από το prospectus της κατασκευάστριας 
εταιρείας. Να φέρουν ακτινοσκιερές ενδείξεις με διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά.  
Να προσφέρονται σε σετ με συνδεόμενο προωθητή (locking system) μήκους 40 
cm και οδηγό σύρμα stiff 0,035 με κεκκαμένο άκρο και υδρόφιλη επικάλυψη   
σε όλο το μήκος  150cm. Ανοικτού - ανοικτού ή ανοικτού- κλειστού άκρου.  
Μέγεθη 6,7,8 Ch/Fr  - 24,26,28 cm.  Να προσφέρεται σε σετ με κάθε προϊόν σε 
ξεχωριστή αποστειρωμένη συσκευασία. 
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178 Ουρητηρική ενδοπρόσθεση διπλού pigtail σιλικόνης υδρόφιλα 

Ουρητηρικά stent  από 100% σιλικόνη μαλακής σύστασης με υδρόφιλη 
επίστρωση για μέγιστη βιοσυμβατότητα και ελαστικότητα.  Να είναι 12μηνης  
παραμονής , η οποία να επικυρώνεται από το prospectus της κατασκευάστριας 
εταιρείας. Να φέρουν ακτινοσκιερές ενδείξεις με διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά.  
Να προσφέρονται σε σετ με συνδεόμενο προωθητή (locking system) μήκους 40 
cm και οδηγό σύρμα stiff 0,035 με κεκκαμένο άκρο και υδρόφιλη επικάλυψη   
σε όλο το μήκος  150cm. Ανοικτού - ανοικτού ή ανοικτού- κλειστού άκρου.  
Μέγεθη 6,7,8 Ch/Fr  - 24,26,28 cm.  Να προσφέρεται σε σετ με κάθε προϊόν σε 
ξεχωριστή αποστειρωμένη συσκευασία. 

179 Ουρητηρική ενδοπρόσθεση διπλού pigtail μακράς παραμονής 

Ο καθετήρας να προσφέρεται σε πλήρες σετ  (καθετήρας pigtail, προωθητήρας 
και οδηγό σύρμα) μαζί με το σετ εισαγωγής, να είναι διπλού άκρου (pigtail) με 
οπές σε όλο του το μήκος. Τα άκρα να είναι ανοικτό- κλειστό και  ανοικτό-
ανοικτό. Να διαθέτει εκατοστιαία διαβάθμιση καθώς και γραμμή οδηγό που να 
υποδεικνύει προς ποιά κατεύθυνση θα γυρίσει το νεφρικό άκρο του καθετήρα. 
Να διατίθεται σε μήκη 24-30 cm και σε μεγέθη 5,6,7 και 8CH. O καθετήρας να 
διαθέτει ειδική επικάλυψη από φωσφοριλοχολίνη για την αποφυγή 
κρυστάλλων, μολύνσεων και ερεθισμών επιτρέποντας τη μακρά παραμονή  εώς 
12 μήνες. Το σετ εισαγωγής να διατίθεται και σε προσυνδεδεμένο τύπο (TUOHY 
BORST),με τον προσαρμοστήρα να έχει θηλυκό LL και τον αποσυνδετήρα 
αρσενικό LL για πλήρη προσαρμογή και επίτευξη καλύτερης σύνδεσης, 
επιτρέποντας δυνατότητα εξωτερικών χειρισμών και εύκολο τρόπο 
αποσύνδεσης (ελεγχόμενη απόσπαση) από τον καθετήρα. Είναι απαραίτητο να 
παρέχονται οι απαραίτητες κλινικές έρευνες που επιβεβαιώνουν την 
αποτελεσματικότητα της επικάλυψης ως προς την αποφυγή κρυστάλλων, 
μολύνσεων και ερεθισμών. 
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180 Σετ αλλαγής νεφροστομίας με καθετήρα pigtail 

Το σετ νεφροστομίας θα πρέπει να αποτελείται από: 
α)Καθετήρα pigtail νεφροστομίας με ειδική επικάλυψη (από φωσφοριλοχολίνη) 
με υδρόφιλα χαρακτηριστικά , με δυνατότητα να διατηρεί ουδέτερο το PH για 
να εγγυάται την μακρά παραμονή του καθετήρα στον ασθενή χωρίς τον κίνδυνο 
επικρούστωσης ή μικροβίων ,με σύνδεση Luer Lock και ενσωματωμένο 3 way 
stop cock.O καθετήρας θα πρέπει να  φέρει οπές στο άκρο και να έχει μήκος 
από 24cm εώς 34cm και διάμετρο 6-12Fr 
β)Οδηγό σύρμα Lunderquist  ευθύ με επικάλυψη PTFE διαμέτρου 0,035'' και 
μήκος 80cm,με εύκαμπτο άκρο 1,5mm 
γ)2 διαστολείς ακτινοσκιερούς 
δ)συνδετικό Luer αρσενικό με μκρή διάμετρο μήκους 10cm 
Είναι απαραίτητο να παρέχονται οι απαραίτητες κλινικές έρευνες που 
επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της επικάλυψης ως προς την αποφυγή 
κρυστάλλων, μολύνσεων και ερεθισμών. 
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181 Πλήρες σετ διαδερμικής νεφροστομίας 

Το σετ διαδερμικής νεφροστομίας θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω: 
1)Καθετήρα pigtail με ειδική επικάλυψη (από φωσφοριλοχολίνη) με υδρόφιλα 
χαρακτηριστικά , με δυνατότητα να διατηρεί ουδέτερο το PH για να εγγυάται 
την μακρά παραμονή του καθετήρα στον ασθενή χωρίς τον κίνδυνο 
επικρούστωσης ή μικροβίων. Ο καθετήρας θα πρέπει στην μία άκρη του να 
είναι pig-tail και στην άλλη να διαθέτει σύνδεση Luer Lock για την ασφαλή 
σύνδεσή του με τον μηχανισμό διόδου ακτινοσκιερου υλικού. Επίσης θα πρέπει 
να διαθέτει one way stop cock για την ρύθμιση της ροής των ούρων. Ο 
καθετήρας θα πρέπει να προσφέρεται στα μεγέθη από 6fr εώς 12fr και σε 
μήκος 24cm εώς 34cm 
2)Βελόνα δύο μερών από ιατρικό ατσάλι με ακτινοσκιερή διαβάθμιση στο άκρο 
της και διάμετρο 18GA με μήκος 19,5cm 
3)οδηγό σύρμα Lunderquist με επικάλυψη PTFE διαμέτρου 0,035΄΄, μήκους 
80cm και με ατραυματικό άκρο J 
4)2-3 Διαστολείς ακτινοσκιεροί 
5)Συνδετικό με άκρη Luer Lock για σύνδεση με τον ουρολογικό σάκκο 
Είναι απαραίτητο να παρέχονται οι απαραίτητες κλινικές έρευνες που 
επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της επικάλυψης ως προς την αποφυγή 
κρυστάλλων, μολύνσεων και ερεθισμών. 

182 Καθετήρας ουρητηρικής προσπέλασης  

Καθετήρας ουρητηρικής προσπέλασης POLLACK FLEXI-TIP 4 έως 8fr, μήκους 
70cm, με ανοικτό άκρο, από ακτινοσκιερό πολυβινυλοχλωρίδιο, κατάλληλος για 
παλίνδρομη πυελογραφία, παροχέτευση ή διέλευση μέσω ελικωτού ουρητήρα.. 
Ο καθετήρας των 5 fr και οι μεγαλύετροι από αυτόν να επιτρέπουν την δίοδο 
σύρματος 0.38"  
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183 Ενδοπρόσθεση ενδοουρητηροστομίας διπλού Pigtail 

Ενδοπρόσθεση ενδοουρητηροστομίας διπλού Pigtail, δύο διαφορετικών 
διαμέτρων 6.0/9.5, 6.0/9.5, 7.0/14.0 ή 7.0/14.0fr,  μήκους 13cm για το 
πεπλατυσμένο τμήμα και συνολικού μήκους 22, 26, 24 και 28cm αντίστοιχα, 
από ακτινοσκιερό Ultrathane, για περιοδική εσωτερική παροχέτευση, μέγιστης 
διάρκειας παραμονής  8 εβδομάδων. 
Η τοποθέτηση γίνεται κατά την διάρκεια χειρουργικής αποκατάστασης 
στένωσης και προστατεύει από την επαναστένωση του ουρητηρικού αυλού 
κατά την μετεγχειρητική περίοδο. Προσφέρεται σε σετ που επιπλέον 
περιλαμβάνει :  
 
•  προωθητή 7fr, μήκους 50cm με ακτινοσκιερό άκρο. 
•  καθετήρα απελευθέρωσης 10fr, μήκους 40cm από ακτινοσκιερό Teflon.    

184 
Θηκάρι ουρητηρικής πρόσβασης  για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση 
διπλού αυλού 

Θηκάρι εισαγωγής διπλού αυλού, με κύριο αυλό εσωτερικής διαμέτρου  9.5 ή 
12.0 fr και βοηθητικό αυλό  εσωτερικής διαμέτρου 3fr  μήκους 13, 20, 28, 35  ή 
55cm, υπερυδρόφιλο και ιδιαίτερα ανθεκτικό στις γωνιώσεις και στις 
συμπιέσεις. Χρησιμοποιείται με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο διασφαλίζοντας  
ατραυματική ουρητηρική προσπέλαση και παρέχοντας  ένα κύριο κανάλι 
εργασίας που επιτρέπει ανταλλαγές εργαλείων -οργάνων (πχ κατά την 
αφαίρεση λίθων)  και ένα βοηθητικό κανάλι ενώ προστατεύει τα εργαλεία από 
φθορές. 
Προσφέρεται σε σετ με εσωτερικό ομοαξονικό διαστολέα εύκολα αποσπώμενο, 
που καταλήγει σε  κωνικό ατραυματικό άκρο 6fr με εσωτερική οπή  για να 
καθοδηγείται πάνω από οδηγό σύρμα , ασφαλίζει στο θηκάρι για μεγαλύτερη 
ασφάλεια κατά την εισαγωγή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθετήρας 
έγχυσης σκιαγραφικού υλικού 
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185 
Θηκάρι ουρητηρικής πρόσβασης  για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση με 
σύστημα εκτροπής του συρμάτινου οδηγού ασφαλείας εκτός αυλού 

Θηκάρι εισαγωγής εσωτερικής διαμέτρου 9.5, 12.0 ή 14.0fr, μήκους 13, 20, 28, 
35, 45 ή 55cm, υπερυδρόφιλο και ιδιαίτερα ανθεκτικό στις γωνιώσεις και στις 
συμπιέσεις . Διαθέτει σύστημα εκτροπής του συρμάτινου οδηγού ασφαλείας 
εκτός αυλού έτσι ώστε ο αυλός εργασίας κνα μην καταλαμβάνεται από τον 
συρμάτινο οδηγό ασφαλείας 
Χρησιμοποιείται με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο διασφαλίζοντας  ατραυματική 
ουρητηρική προσπέλαση και παρέχοντας  ένα κύριο κανάλι εργασίας που 
επιτρέπει ανταλλαγές εργαλείων -οργάνων (πχ κατά την αφαίρεση λίθων)   
Προσφέρεται σε σετ με εσωτερικό ομοαξονικό διαστολέα εύκολα αποσπώμενο, 
που καταλήγει σε  κωνικό ατραυματικό άκρο 6fr με εσωτερική οπή  για να 
καθοδηγείται πάνω από οδηγό σύρμα , ασφαλίζει στο θηκάρι για μεγαλύτερη 
ασφάλεια κατά την εισαγωγή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθετήρας 
έγχυσης σκιαγραφικού υλικού 
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186 
Καθετήρας- ουρητηρική ενδοπρόσθεση  τύπου διπλού Pigtail ενδιάμεσης 
παραμονής 

Καθετήρας- ουρητηρική ενδοπρόσθεση  τύπου διπλού Pigtail, μαλακής 
σύστασης από υδρόφιλη λευκή μαλακή πολυουρεθάνη ενδεικτικά τύπου 
UNIVERSA, για εσωτερική παροχέτευση από την ουρητηροπυελική συμβολή 
στην ουροδόχο κύστη, μέγιστης διάρκειας παραμονής 6 μηνών, με λεπτά 
τοιχώματα, διαβαθμισμένος και ακτινοσκιερός  (ακτινοσκιερές διαγραμμίσεις), 
με ενισχυμένο κυστικό άκρο και πυελικό άκρο κωνικό. 
Να προσφέρεται σε σετ που επιπλέον περιλαμβάνει:  
 
•   προωθητή μήκους 50cm, με ακτινοσκιερή σήμανση στο άκρο και σύστημα 
αγκίστρωσης  στον καθετήρα (lockable pusher) που επιτρέπει την ελεγχόμενη 
περιστροφή της κατά την τοποθέτηση για προαιρετική χρήση. 
•  οδηγό σύρμα υδρόφιλο Roadrunner PC, από Πολυουρεθάνη εξωτερικά και 
Νitinol εσωτερικά, με υδρόφιλη επικάλυψη slipcoat και χειρολαβή Olcott torque 
device έτσι ώστε να μην γλιστρά στο χέρι.  
 
Να διατίθεται σε  μήκος 20, 22, 24, 26, 28 ή 30cm και διάμετρο  4.7, 6.0, 7.0 ή 
8.0fr,    ανοιχτού άκρου, με ή χωρίς πλευρικές οπές.  

187 Καλάθι-Basket αφαίρεσης ουρητηρικών λίθων 

Καλάθι-Basket N-CIRCLE αφαίρεσης ουρητηρικών λίθων, με καθετήρα 
διαμέτρου περίπου 1.5fr - 1,8fr και μήκους 115cm,  4 συρμάτων ,  με 
ατραυματικό  tipless  άκρο για την αποφυγή τραυματισμού ή διάτρησης του 
ιστού κατά την διαδικασία σύλληψης του λίθου  , κατασκευασμένο  από Nitinol 
, διαμέτρου 1 cm .  Είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παίρνει  το σχήμα του 
κάλυκα παγιδεύοντας τον λίθο ενώ διαθέτει  μνήμη για επαναφορά στο αρχικό 
σχήμα του όσες φορές χρειαστεί κατά την διάρκεια της επέμβασης  
προστατεύοντας παράλληλα  από φθορές το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο.  
Διαθέτει εργονομική χειρολαβή   για χειρισμό ενός χεριού. 

17PROC006301566 2017-06-09



 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017 

89 

 

188 
Καθετήρας-Μπαλόνι ουρητηρικής διαστολής , διπλού αυλού με 
υδρόφιλη επικάλυψη 

Καθετήρας-Μπαλόνι ουρητηρικής διαστολής , διπλού αυλού με υδρόφιλη 
επικάλυψη ,  6fr  με κατάληξη 5fr , μήκους 65 - 80 cm. Το μπαλόνι να είναι 
μέγιστης διαμέτρου 4, 5, 6, 7, 8 ή 10mm, μήκους  4, 6 ή 10cm αντίστοιχα , να 
δέχεται μέγιστη πίεση 20atm, με ακτινοσκιερούς δακτυλίους που οριοθετούν τα 
άκρα του. Η διάταση να  γίνεται ταυτόχρονα σε όλο το μήκος του μπαλονιού 
χωρίς να απαιτείται ώθηση από τον χειριστή για να μείνει στην επιλεγμένη 
θέση. Δέχεται οδηγό σύρμα 0.038". 
Να προσφέρεται σε σετ που επιπλέον περιλαμβάνει συσκευή διαστολής-
μανόμετρο  χωρητικότητας 25 - 30cc, υψηλής ευκρίνειας για την ευχερή 
διαστολή, αποσυμπίεση και παρακολούθηση της πίεσης του μπαλονιού. Να 
φέρει συνδετικό σωλήνα και στρόφιγγα τριπλής ροής  και  να είναι  
βαθμονομημένη σε δύο κλίμακες:  atm ή psi.  

189 Θηκάρι ουρητηρικής πρόσβασης  για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση  

Θηκάρι εργασίας  ουρητηρικής πρόσβασης  για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση με 
εισαγωγέα, να διαθέτει κωνικό ατραυματικό άκρο 6 fr ιδιαίτερα εύκαμπτο και 
ατραυματικό υδρόφιλη επιστρωση, radiopaquering και σύστημα 
σταθεροποίησης. Να έχει  δυνατότητα μετατροπής  του οδηγού εργασίας σε 
οδηγό ασφαλείας για προστασία και συνεχή πρόσβαση στον ουρητήρα και το 
νεφρό,10-12 ch και 12-14ch  και μήκος 35 και 45cm 

190 Καθετήρας αποκλεισμού/αποτροπής μετανάστευσης λίθων  μίας χρήσης   

Καθετήρες αφαίρεσης λίθων, τύπου basket, 4 συρμάτων ο οποίος σε πλήρη 
έκπτυξη καταλήγει σε 2 σύρματα ιδανικό για χρήση με ακτίνες laser διαμέσω 
εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου. Κατασκευασμένοι από Nitinol, με μηδενικό tip 
και εργονομική αποσπώμενη λαβή. Θηκάρι 1.9Fr, μήκος 90 και 120cm, 
διάμετρος basket 11mm και 15mm. 

191 Ουρολογικό οδηγό σύρμα με υδρόφιλο τελικό άκρο 

Ουρολογικό οδηγό σύρμα από πυρήνα νιτινόλης με επικάλυψη PTFE και 5cm 
ακτινοσκιερό άκρο υδρόφιλα επικαλυμένο, να διατίθεται και με 10cm εύκαμπτο 
εγγύς άκρο για την ευκολότερη προώθησή του διαμέσω εύκαμπτου 
ουρητηροσκοπίου. Διάμετροι  0.035 και 0.038in, ευθύ ή κυρτό με 3cm flexible, 
μήκος 150cm και σκληρότητας standard & stiff 
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192 Πεϊκή πρόθεση τριών τμημάτων με αντιβιωτική επίστρωση  

Πεική πρόθεση τριών τμημάτων από σιλικόνη με αντιβιοτική επίστρωση 
(ριφαμπικίνη/αμινοκυκλίνη). Να αποτελείται από δύο κυλίνδρους σιλικόνης 
προ-συνδεδεμένους , αντλία στιγμιαίας πίεσης με βαλβίδα αποκλεισμού, 
μπαλόνι-δεξαμενή υγρού και σετ συναρμολόγησης. Οι κύλινδροι στο άνω άκρο 
τους να φέρουν προ-τοποθετημένο ράμμα για την εύκολη εισαγωγή-
τοποθέτηση τους στα σηραγγώδη σώματα. Η σιλικόνη των κυλίνδρων να 
διαθέτει ειδική αντιτριβική επίστρωση για μεγαλύτερη αντοχή του προϊόντος. 
Οι κύλινδροι να διαθέτουν ενισχυτική επένδυση από DACRON για αποφυγή του 
φαινομένου “ανευρύσματος” των κυλίνδρων και να διατίθενται σε διάφορους 
τύπους και διαστάσεις  δίνοντας δυνατότητα αντιμετώπισης και περιπτώσεων 
REVISION. Τα συνδετικά σωληνάκια των κυλίνδρων  να φέρουν  επένδυση από 
PTFE για αποφυγή φθοράς από τριβή. Η αντλία να διαθέτει ραβδώσεις για 
εύκολη αναγνώριση δια της αφής. Το μπαλόνι δεξαμενή να διατίθεται σε δύο 
διαστάσεις 65ml και 100ml. Η σύνδεση να γίνεται με σύστημα ασφαλούς 
κουμπώματος για εύκολη και χωρίς διαφυγές σύνδεση. Όλοι οι σωλήνες του 
συστήματος να διαθέτουν ενίσχυση για να μην τσακίζουν. Το σύστημα να είναι  
συμβατό με μαγνητικούς τομογράφους έως 3 Tesla. Η πεική πρόθεση να 
συνοδεύεται από τα απαραίτητα εργαλεία για την συναρμολόγηση και 
τοποθέτηση  καθώς και από τις απαραίτητες προεκτάσεις πίσω άκρου. Η πεική 
πρόθεση να υποστηρίζεται από επαρκείς μελέτες και να έχει FDA και CE MARK. 
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193 Πεϊκή πρόθεση τριών τμημάτων 

Πεική πρόθεση τριών τμημάτων από σιλικόνη. Να αποτελείται από δύο 
κυλίνδρους σιλικόνης προ-συνδεδεμένους , αντλία στιγμιαίας πίεσης με 
βαλβίδα αποκλεισμού ,μπαλόνι-δεξαμενή υγρού και σετ συναρμολόγησης. 
Οι κύλινδροι στο άνω άκρο τους φέρουν προ-τοποθετημένο ράμμα για την 
εύκολη εισαγωγή-τοποθέτηση τους στα σηραγγώδη σώματα. Η σιλικόνη των 
κυλίνδρων να διαθέτει ειδική αντιτριβική επίστρωση για μεγαλύτερη αντοχή 
του προϊόντος. Οι κύλινδροι να διαθέτουν ενισχυτική επένδυση από DACRON 
για αποφυγή του φαινομένου “ανευρύσματος” των κυλίνδρων και να 
διατίθενται σε διάφορους τύπους και διαστάσεις  δίνοντας δυνατότητα 
αντιμετώπισης και περιπτώσεων REVISION. Τα συνδετικά σωληνάκια των 
κυλίνδρων  να φέρουν  επένδυση από PTFE για αποφυγή φθοράς από τριβή. 
Η αντλία να διαθέτει ραβδώσεις για εύκολη αναγνώριση δια της αφής. 
Το μπαλόνι δεξαμενή να διατίθεται σε δύο διαστάσεις 65ml και 100ml. 
Η σύνδεση να γίνεται με σύστημα ασφαλούς κουμπώματος για εύκολη και 
χωρίς διαφυγές σύνδεση. Όλοι οι σωλήνες του συστήματος να διαθέτουν 
ενίσχυση για να μην τσακίζουν.  Το σύστημα να είναι συμβατό με μαγνητικούς 
τομογράφους έως 3 Tesla. Η πεική πρόθεση να συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
εργαλεία για την συναρμολόγηση και τοποθέτηση  καθώς και από τις 
απαραίτητες προεκτάσεις πίσω άκρου. Η πεική πρόθεση να υποστηρίζεται από 
επαρκείς μελέτες και να έχει FDA και CE MARK. 

194 Πεϊκή πρόθεση τριών τμημάτων με υδρόφιλη επίστρωση 

Πεϊκή πρόθεση 3 τμημάτων από BIOFLEX  με υδρόφιλη επίστρωση η οποία 
επικαλύπτει όλη την πρόθεση συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων 
(tips και σύνδεση). Η υδρόφιλη επίστρωση να διευκολύνει την τοποθέτηση της 
πρόθεσης και να επιτρέπει την χρήση οποιουδήποτε αντιβιοτικού σχήματος που 
θα επιλεγεί από τον χειρουργό για την αποφυγή λοιμώξεων. Η πρόθεση να 
αποτελείται: 1) από δύο κυλίνδρους  συνδεδεμένους με την αντλία ( η οποία θα 
πρέπει να επιτρέπει  την χάλαση του πέους με μία κίνηση)  2) από την δεξαμένη 
(ρεζερβουαρ) η οποία θα πρέπει να έχει στην βάση της αντιπαλινδρομική 
βαλβίδα έτσι ώστε να αποφεύγονται οι ακούσιες ενεργοποιήσεις της συσκευής  
3) από κιτ σύνδεσης και 4) από σύστημα διαδερμικής διαστολής 
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195 Τεχνητός σφιγκτήρας  

Τεχνητός σφιγκτήρας για την αντιμετώπιση της ανδρικής ακράτειας από 
σιλικόνη, με αντιβιοτική επίστρωση (ριφαμπικίνη/αμιινοκυκλίνη).  
Να απoτελείται από το εξάρτημα (cuff) γύρω από την ουρήθρα, την αντλία 
ελέγχου, το μπαλόνι ρύθμισης της πίεσης και το σετ συναρμολόγησης. Το 
εξάρτημα γύρω από την ουρήθρα (cuff) να διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις 
για την καλύτερη προσαρμογή στον εκάστοτε ασθενή και να διαθέτει μεγέθη 
για περιπτώσεις τοποθέτησης και στον αυχένα της ουροδόχου κύστης. Το 
μπαλόνι ρύθμισης να διατίθεται σε πιέσεις   61-70 cm H2O. Η σύνδεση να 
γίνεται με σύστημα ασφαλούς κουμπώματος για εύκολη και χωρίς διαφυγές 
σύνδεση. Όλοι οι σωλήνες του συστήματος να διαθέτουν ενίσχυση για να μην 
τσακίζουν. Το σύστημα να είναι συμβατό με μαγνητικούς τομογράφους έως 3 
Tesla. Κάθε σετ τεχνητού σφιγκτήρα να συνοδεύεται από τα απαραίτητα για την 
συναρμολόγηση και τοποθέτηση εργαλεία.  Υποστηρίζεται από επαρκή 
βιβλιογραφία και έχει FDA και CE MARK. 

196 Ταινία για την αντιμετώπιση της ανδρικής ακράτειας 

Διαθυροειδική ταινία για την αντιμετώπιση της ανδρικής ακράτειας από 
μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Το μόσχευμα να έχει μήκος 45cm και πλάτος 
1.2cm και το κεντρικό του τμήμα είναι διευρυμένο πλάτους 3.5cm. Το μόσχευμα 
να περιβάλλεται από πλαστικό περίβλημα ασφαλείας με σκοπό να 
προλαμβάνεται ο τραυματισμός των ιστών και να διευκολύνεται η τοποθέτηση 
του. Κατά μήκος του μοσχεύματος να υπάρχουν ενσωματωμένες ίνες τάσης με 
αποτέλεσμα την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους σε μεγαλύτερη επιφάνεια. 
Επιπλέον κατά μήκος του μοσχεύματος να υπάρχουν 6 πλαστικά με σχήμα 
σιριτιού για την στήριξη του μοσχεύματος στους ιστούς.  Η τοποθέτηση του 
μοσχεύματος να γίνεται από δύο ελικοειδείς εισαγωγείς .Στις άκρες του  
μοσχεύματος να υπάρχουν κλιπ για το ασφαλές κούμπωμα του στους 
εισαγωγείς. Στο κιτ να περιλαμβάνονται η ταινία ακράτειας ,οι ελικοειδείς 
εισαγωγείς, ο διαδερμικός διαστολέας καθώς και η βελόνα εντοπισμού του 
σημείου εισόδου των εισαγωγέων. Το υλικό να υποστηρίζεται από κλινικές 
μελέτες. 
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197 Ταινία για την αντιμετώπιση της ανδρικής ακράτειας τετραπλής στήριξης  

Να διαθέτει τέσσερα σημεία στήριξης (δύο προηβικά και δύο διαθυροειδικά). 
Να είναι από 100% μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με λειασμένες άκρες για 
ασφαλέστερη –ατραυματική τοποθέτηση.  Όλα τα σκέλη να έχουν πλαστικό 
περίβλημα και να είναι εμφανώς διακριτός ο διαχωρισμός των προηβικών από 
τα διαθυροειδικά για ευκολότερη και ατραυματική τοποθέτηση. Να διατίθεται 
σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία, η οποία  να περιλαμβάνει μία ταινία 
και εισαγωγέα μιας χρήσης. 

198 Σύστημα διαδερμικής διαστολής  

Να αποτελείται από αναδιπλούμενο πλαστικό πλαίσιο διαδερμικής διαστολής  
άγκιστρα με ελαστική στήριξη  και 2 πλαστικά baby deaver. Τα άγκιστρα να 
έχουν χρωματική διαφοροποίηση για εύκολη αναγνώριση ανάλογα με το 
σημείο τοποθέτησης και να έχουν διαφόρων τύπων άκρα. Στο σετ να υπάρχει 
ελαστική ταινία με ανάγλυφους κόμπους για την ανάσπαση του πέους σε 
ανδρολογικές επεμβάσεις. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία. 

199 Πλέγμα αποκατάστασης κυστεοκήλης  

Πρόσθιο πλέγμα μιας τομής για αποκατάσταση κυστεοκήλης από μονόκλωνο 
πολυπροπυλένιο, προσχηματισμένο, εξαιρετικά ελαφρύ > 20 g/m2, σε 
αποστειρωμένη ατομική συσκευασία.  Το σετ  να περιλαμβάνει ειδικό 
εργονομικό εργαλείο για την τοποθέτηση του πλέγματος καθώς και ειδικά 
ράμματα 0-0. 

200 Πλέγμα αποκατάστασης ορθοκήλης 

Οπίσθιο πλέγμα μιας τομής για αποκατάσταση ορθοκήλης από μονόκλωνο 
πολυπροπυλένιο, προσχηματισμένο εξαιρετικά ελαφρύ >20 g/ m2, σε 
αποστειρωμένη ατομική συσκευασία .Το σετ  να περιλαμβάνει ειδικό 
εργονομικό εργαλείο για την τοποθέτηση του πλέγματος καθώς και ειδικά 
ράμματα 0-0. 
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201 Τεχνητός ουρητήρας  

Συνθετικό μόσχευμα για υποδόρια πυελοκυστική παράκαμψη. Το σετ να  
περιλαμβάνει την ουρητηρική πρόθεση  από σιλικόνη και πολυέστερα μήκους 
840 mm περίπου, θηκάρι Amplatz  και συσκευή διάνοιξης σε ατομική 
αποστειρωμένη συσκευασία. 

202 
Αγκύλη για εκτέλεση διουρηθρικής προστατεκτομής σε αλατούχο 
φυσιολογικό ορό 

Να είναι ηλεκτρόδιο-αγκύλη σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με την 
υπάρχουσα OLYMPUS οπτική 30˚, κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό 
αλατούχο φυσιολογικό ορό. Η αγκύλη να έχει σύρμα πάχους 0,2mm και να είναι 
μεσαίου μεγέθους (5,00mm πλάτους και 3,3mm ύψους) ή μεγάλου μεγέθους 
(5,30mm πλάτους και 4,3mm ύψους). Να βασίζεται στην τεχνολογία 
πλάσματος, και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι ελάχιστη 
(μέσος όρος 0,18mm). Να είναι κατάλληλη για διουρηθρική εκτομή προστάτη 
έως τουλάχιστον 120gr. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένη σε αέριο 
αιθυλενοξείδιο (EO) και να έχει χρόνο λήξης αποστείρωσης πέντε έτη. Να είναι 
συμβατή με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis του νοσοκομείου. Να έχει 
χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών 
εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και 
του συμβατού διατατικού μέσου. Στο υλικό να αναγράφεται ο κωδικός του για 
την εύκολη αναγνώρισή του. 

203 
Ηλεκτρόδιο για την εκτέλεση διουρηθρικής εξάχνωσης προστάτη σε 
αλατούχο φυσιολογικό ορό 

Να είναι ηλεκτρόδιο εξάχνωσης τύπου μανιταριού (ημισφαιρικού σχεδιασμού) 
συμβατό με OLYMPUS οπτικές 12˚ και 30˚, κατάλληλο για διουρηθρικές 
επεμβάσεις υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό. Να βασίζεται στην τεχνολογία 
πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι ελάχιστη 
(μέσος όρος 0,2mm). Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο σε αέριο 
αιθυλενοξείδιο (EO) και να έχει χρόνο λήξης αποστείρωσης πέντε έτη. Να είναι 
συμβατό με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis του νοσοκομείου. Να έχει 
χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών 
εξαρτημάτων του ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του 
συμβατού διατατικού μέσου. Στο υλικό να αναγράφεται ο κωδικός του για την 
εύκολη αναγνώρισή του. 

17PROC006301566 2017-06-09



 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017 

95 

 

204 
Ηλεκτρόδιο για την εκτέλεση αιμόστασης κατά τη διάρκεια διουρηθρικής 
προστατεκτομής σε αλατούχο φυσιολογικό ορό 

Να είναι ηλεκτρόδιο ρόλερ, σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με τις 
υπάρχουσες OLYMPUS οπτικές 12˚ και 30˚, κατάλληλο για διουρηθρικές 
επεμβάσεις υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό. Να είναι μιας χρήσης, 
αποστειρωμένο σε αέριο αιθυλενοξείδιο (EO) και να έχει χρόνο λήξης 
αποστείρωσης πέντε έτη. Να είναι συμβατό με το υπάρχον στοιχείο εργασίας 
TURis του νοσοκομείου. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη 
αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη 
και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου. Στο υλικό να αναγράφεται ο 
κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του. 

205 Εργαλείο Υπερήχων για αιμόσταση – διατομή 

Εργαλείο Υπερήχων για αιμόσταση – διατομή, για χρήση σε ανοικτές ή 
λαπαροσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις, με τεχνολογία προσαρμοζόμενης 
ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να 
διαμορφώνει την παροχή ισχύος, μήκους στυλεού 20-23 cm ή 35-36cm, 
διαμέτρου 5χιλ, 
δυνατότητα περιστροφής 3600 (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Να 
διαθέτει λεπίδα τιτανίου, κυρτού άκρου η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση, 
σε συχνότητα 47-55,5 Khz και ηχητική επιβεβαίωση κατά την μεταβολή της 
προσαρμοζόμενης ενέργειας 

206 Ουρητηρική πρόθεση 

Συνθετικό μόσχευμα για υποδόρια πυελοκυστική παράκαμψη. Το σετ 
περιλαμβάνει την ουρητηρική πρόθεση  από σιλικόνη και πολυέστερα μήκους 
840 mm περίπου, θηκάρι Amplatz  και συσκευή διάνοιξης σε ατομική 
αποστειρωμένη συσκευασία. 

207 Ορχική πρόθεση  Ορχική πρόθεση σιλικόνης  

208 Βιοσυμβατά πλέγματα για τη θεραπεία της γυναικείας ακράτειας 

Βιοσυμβατά πλέγματα για τη θεραπεία της γυναικείας ακράτειας, 
κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο, με εττικέτα κεντραρίσματος για την 
ευκολώτερη τοποθέτησή τους διαμέσω της ουρήθρας. Η συσκευή προώθησης 
να διαθέτει αντιολισθητική-εργονομικά σχεδιασμένη λαβή, μεταλλικό 
διαστολέα που να καταλήγει σε κυρτή άκρη βελόνας (διαμέτρου 5mm) και 
προωθητή του διαστολέα 
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209 Κεραία υπερήχων για διαδερμική νεφρολιθοτριψία  

Κεραία υπερήχων διαδερμικής νεφρολιθοθρυψίας, με παλλόμενο άκρο και 
κανάλι αναρρόφησης, διαμέτρου 3,5 mm, μήκους 40 cm για χρήση με συσκευή 
Karl Storz Calcuson και νεφροσκόπιο (HOPKINS Telescopes 27292 AMA/27293 
AA and Sheaths 27293 BD/CD) 

210 Προστατευτικό πρίσμα συσκευής laser λιθοθρυψίας Προστατευτικό πρίσμα συσκευής laser λιθοθρυψίας Karl Storz Calculase II 

211 
Σετ φιάλη-καπάκι  συσκευής λιθοτριψίας υπερήχων για εκτέλεση 
διαδερμικής νεφρολιθοθρυψίας  

Το σετ να αποτελείται από μία φιάλη 0.5 L και το συμβατό καπάκι της  για τη 
συσκευή λιθοτριψίας υπερήχων KARL STORZ ΕΝDOMAT LC 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

                                                                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

7
Η

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -                       

Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης  

ΑΦΜ 999161766,  Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

                                

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.         

ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 (Συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.)                  

  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                

ΕΙΔΟΣ    

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ               

 

7
η
 Υ.ΠΕ. Κρήτης – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Δ/νση Λεωφ. Κνωσσού 

 

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα  την  …………………. του μηνός……………………………., οι υπογράφοντες 

το παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την επωνυμία Πανεπιστημιακό 

Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ και   εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή 

…………………………………… και από το άλλο μέρος η Εταιρεία ……………… Δ/νση 

………………………Τηλ………………………Fax. ………………………….., ΑΦΜ 

…………………………… , ΔΟΥ  …………………… , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον  

…………………………………………………  πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ 

……………………………………………. και του πρακτικού του Δ.Σ……………………………, ο οποίος , 

νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης  και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και 

συναποδέχθηκαν  την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση,  για  την   προμήθεια  που  

κατακυρώθηκε με την με αριθ…………………………………..απόφαση του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού 

Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».  
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Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του με αρ. ……../2017 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού 

Ανοικτού Δημόσιου Κάτω των Ορίων (Τακτικού) Διαγωνισμού που διενεργήθηκε από το Πανεπιστημιακό 

Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» με CPV 33141641-5 και ΚΑΕ 1311.                       

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει 

την προμήθεια μέρους των ειδών του παραπάνω διαγωνισμού στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής «Ανάδοχος» 

ο  οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα 

σύμβαση πίνακα, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους της  παρούσας σύμβασης, τους οποίους, η Εταιρεία 

όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και συνομολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς) και τους 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών,  

θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόμων οριζόμενες συνέπειες, σε βάρος του 

παραβάτη. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», το Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων 

περί κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών 

προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το 

Ν. 3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας  και άλλες διατάξεις», το Ν. 

4255/2014 και λοιπές ισχύουσες. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ 

Στην παρούσα επισυνάπτεται πίνακας των κατακυρωθέντων ειδών, για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε 

προμηθευτής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την 

τιμή μονάδας, σύμφωνα με την διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας.  

Η συνολική ποσότητα των κατακυρωμένων  ειδών δεν είναι δεσμευτική για τα Νοσοκομεία, μπορούν να 

αυξομειωθούν κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης οι επί μέρους ποσότητες  ανάλογα με τις ανάγκες των 

Νοσοκομείων στα πλαίσια της κατακυρωθείσας πίστωσης (προϋπολογισμό σύμβασης). 

Σε περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία, ή η Νομαρχία, ή η Υ.ΠΕ., ή η ΕΠΥ, ή άλλος χορηγήσει είδη στο 

Νοσοκομείο (από σύμβαση, δωρεά ή αποθέματα) που καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες 

του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να 

μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών. 

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Τα υλικά θα παραδίδονται από τον προμηθευτή, στις αποθήκες του Νοσοκομείου εντός τεσσάρων (4) 

εργασίμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνει εργάσιμες ημέρες από 8:00 – 13:00 

μ.μ. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει, τυχόν, απορριφθέν 

είδος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους Β΄του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016. 

 

        ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την ημέρα 

υπογραφής αυτής. Δύναται να δοθεί παράταση για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές με την 

σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει/λύσει τη σύμβαση με 

τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του 

Ν.4412/2016. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι την 

επέλευση της λύσης λόγω της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, 

εκτός των υπηρεσιών που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της λύσης λόγω της καταγγελίας, καθώς και των 

υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι τρίτων για την υλοποίηση του συνόλου του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του  αναδόχου θα γίνεται μετά από την οριστική-ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής από το Ταμείο του Νοσοκομείου  με έκδοση εντάλματος πληρωμής επ’ ονόματι του  

προμηθευτή, αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεμεί καμία σε βάρος του 

ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύμβασης (Τιμολόγιο, Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική 

ενημερότητα καταστατικό εταιρείας, νομιμοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.) . 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται  στο αρ. 200 του Ν. 

4412/2016.    

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.  

       

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την προμήθεια των ειδών, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της με αρ. ………./ 2017 Διακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Σύμβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά 

που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, 

σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. ………./ 2017 Διακήρυξης.   

 

ΑΡΘΡΟ  7 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας ………………….. Ευρώ # …………………..# 

αριθ. εγγυητικής επιστολής …………………….. ισχύος μέχρι …………………….. . 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και 

απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την ανάθεση η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύουν 

οι όροι του με αρ. ………../2017 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, η 

οικονομικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης,  καθώς επίσης 

και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών. 

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή 

διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδείχνεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου 

κάθε άλλου μέσου απόδειξης. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του 

Ηρακλείου. 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,υπογράφεται νόμιμα από 

τους συμβαλλόμενους σε δυο πρωτότυπα. 

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του στο 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο 

οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                       Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

       ΟΔΗΓΙΕΣ 

Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς 

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής 

ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με 

τα ίδια κριτήρια επιλογής). 

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ. 

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 

περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) 

διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου 

παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους 

οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την 

ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς. 

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας 

πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V. 

5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου 

παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για 

κάθε έναν από τους υπεργολάβους. 

Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή 

ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . 

Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει 

(ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 

αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της 

σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να 

παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 

6) Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το 

ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των 

διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην είναι 

απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων 

η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του 

μέσου διαβίβασης. 

 

Δικαιολογητικά 

1) Οταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε βάση 

δεδομένων, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως 

την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την 

απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 

2) Στο ΤΕΥΔ προσδιορίζεται η δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των 

σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, 

εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά. 

3) Η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων να λαμβάνουν τη σχετική 

τεκμηρίωση απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων η οποία διατίθεται δωρεάν ισχύει 

επίσης και όταν οι πληροφορίες που ζητούνται αρχικά σχετικά με τα κριτήρια επιλογής περιορίζονται σε μια 

 

17PROC006301566 2017-06-09



 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017 

102 

 

 

απάντηση ναι ή όχι. Συνεπώς, εφόσον ζητείται τέτοιου είδους ηλεκτρονική τεκμηρίωση, οι οικονομικοί 

φορείς θα παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα τις απαραίτητες πληροφορίες για τη 

λήψη της σχετικής τεκμηρίωσης κατά τον έλεγχο των κριτηρίων επιλογής αντί απευθείας στο ΤΕΥΔ. 

4) Εάν ένα απόσπασμα από το σχετικό μητρώο, για παράδειγμα ποινικό μητρώο, είναι διαθέσιμο σε 

ηλεκτρονική μορφή στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα, ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

δηλώνει πού βρίσκονται οι πληροφορίες (δηλαδή, την ονομασία του αποθετηρίου, τη διαδικτυακή 

διεύθυνση, τα στοιχεία του φακέλου ή του αρχείου κ.λπ.), ούτως ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας να μπορεί να ανακτήσει τις εν λόγω πληροφορίες. Αναφέροντας αυτές τις πληροφορίες ο 

οικονομικός φορέας συμφωνεί ότι η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί να ανακτήσει τη σχετική 

τεκμηρίωση βάσει των διατάξεων του ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α) σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως σχετικές με παραβάσεις, ποινικές 

καταδίκες ή μέτρα ασφαλείας. 

5) Σύμφωνα με το άρθρο 83 “Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από 

Οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου” , οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 

καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτουν σχετική πιστοποίηση από οργανισμούς 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μπορούν, όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

III έως V, να υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα το πιστοποιητικό εγγραφής που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης. 

 

Κυρώσεις 

Οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(άρθρο 73 παρ. 4 περιπτ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση 

του ΤΕΥΔ ή, γενικότερα, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονομικοί φορείς 

έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά 

εντός της ταχθείσας, από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, προθεσμίας. 

Οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα παρατίθενται, για κάθε μέρος ή 

ενότητα, σε πλαίσιο με λευκό χρώμα. 

Σχετικός σύνδεσμος εντύπου ΤΕΥΔ και οδηγιών: 

http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-

ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 
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