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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

Λεωφ. Κνωσσού, ΤΚ 71409, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης 

ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Ηρακλείου 

Πληροφορίες: Δουνδουλάκη Μαρία 

Τηλ: 2813 408802 

Email: mdoundoulaki@venizeleio.gr 

           Ημερομηνία:   16/12/2021 

           Αρ. πρωτ. :        31283 

 

Διακήρυξη 53/2021 Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων (Τακτικού) Διαγωνισμού για την 
προμήθεια «Επιδέσμων (Επιδεσμικό Υλικό Διάφορο)» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου 
«Βενιζέλειο-Πανάνειο» με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 145382), με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 
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www.promitheus.
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του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

2021 

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

Ώρα 15:00 μ.μ. 

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

2021 

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

Ώρα 15:00 μ.μ. 

28 ΜΑΡΤΙΟΥ  

2022 

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ  

Ώρα 15:00 μ.μ. 

1  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2022 

ΗΜΕΡΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Ώρα 10.30 π.μ. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Γ.Ν. «Βενιζέλειο- Πανάνειο» 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 996978666 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης  

Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κνωσσού 

Πόλη Ηράκλειο 

Ταχυδρομικός Κωδικός 71409 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL431 

Τηλέφωνο 2813-408802 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) mdoundoulaki@venizeleio.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Δουνδουλάκη Μαρία 

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

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.venizeleio.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠΔΔ  και ανήκει στην Υγεία 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο 
διαδίκτυο (URL) 

   

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γ.Ν. «Βενιζέλειο- Πανάνειο» 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 1311 σχετική πίστωση του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2021  του Φορέα  

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  1269/2-12-2021 (ΑΔΑ Ω24Φ46906Ο-
Π5Β) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021  και έλαβε 
α/α 1439 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια «Επιδέσμων (Επιδεσμικό Υλικό Διάφορο)»                

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 33141110-4 Επίδεσμοι (Επιδεσμικό Υλικό Διάφορο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Α/Α 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑ 
ΓΡΑΦΩ

Ν ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 
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ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤ
ΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ 
ΜΗΡΟΥ EXTRA 
LARGE 

Αντιθρομβωτικές  κάλτσες  για πρόληψη ή αντιμετώπιση 
θρόμβων σε ασθενείς που είναι κλινήρεις ή μη, εγκύους , για 
προεγχειρητική ή και μετεγχειρητική χρήση. Να διαθέτουν 
σιλικόνη στο μηρό για σταθεροποίηση της κάλτσας. Να έχουν 
ελαστικότητα και στους δύο άξονες.  Να μην περιέχει LATEX. 
Να είναι κατασκευασμένες από ελαστίνη 18% (περίπου) και 
πολυαμίδιο  82% (περίπου) για υψηλή ελαστικότητα και 
αντοχή. Να δρουν αντιμικροβιακά και αντιμυκητιακά στα 
δάκτυλα. Να διαθέτουν σύστημα επιβεβαίωσης σωστού 
μεγέθους στο μηρό. Να διαθέτουν κατάλληλη αντιμικροβιακή 
ύφανση ώστε να αναπνέει το δέρμα.Η πίεση που ασκείται να 
είναι 18mm Hg -21mm Hg στον αστράγαλο, η οποία να 
μειώνεται σταδιακά προς το μηρό στα 14 -10 και 8mm Hg.Να 
διαθέτουν μεζούρες μέτρησης σωστού μεγέθους. ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΜΗΡΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ  ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 
(MIN) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ( MAX ) 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Να δίνουν την δυνατότητα πολλαπλής χρήσης 
και πλύσης. Να είναι διαθέσιμες σε τρείς τύπους : γόνατου, 
μηρού και μηρού με ζώνη. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΑ 
ΔΑΚΤΥΛΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΤΕΜ 320 2,1990 703,68 24 872,56 
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ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤ
ΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ 
ΜΗΡΟΥ LARGE  

Αντιθρομβωτικές  κάλτσες  για πρόληψη ή αντιμετώπιση 
θρόμβων σε ασθενείς που είναι κλινήρεις ή μη, εγκύους , για 
προεγχειρητική ή και μετεγχειρητική χρήση. Να διαθέτουν 
σιλικόνη στο μηρό για σταθεροποίηση της κάλτσας. Να έχουν 
ελαστικότητα και στους δύο άξονες.  Να μην περιέχει LATEX. 
Να είναι κατασκευασμένες από ελαστίνη 18% (περίπου) και 
πολυαμίδιο  82% (περίπου) για υψηλή ελαστικότητα και 
αντοχή. Να δρουν αντιμικροβιακά και αντιμυκητιακά στα 
δάκτυλα. Να διαθέτουν σύστημα επιβεβαίωσης σωστού 
μεγέθους στο μηρό. Να διαθέτουν κατάλληλη αντιμικροβιακή 
ύφανση ώστε να αναπνέει το δέρμα.Η πίεση που ασκείται να 
είναι 18mm Hg -21mm Hg στον αστράγαλο, η οποία να 
μειώνεται σταδιακά προς το μηρό στα 14 -10 και 8mm Hg.Να 
διαθέτουν μεζούρες μέτρησης σωστού μεγέθους. ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΜΗΡΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ  ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 
(MIN) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ( MAX ) 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Να δίνουν την δυνατότητα πολλαπλής χρήσης 
και πλύσης. Να είναι διαθέσιμες σε τρείς τύπους : γόνατου, 

μηρού και μηρού με ζώνη. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΑ 
ΔΑΚΤΥΛΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΤΕΜ 1.800 2,2300 4.014,00 24 4.977,36 
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ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤ
ΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ 
ΜΗΡΟΥ 
MEDIUM  

Αντιθρομβωτικές  κάλτσες  για πρόληψη ή αντιμετώπιση 
θρόμβων σε ασθενείς που είναι κλινήρεις ή μη, εγκύους , για 
προεγχειρητική ή και μετεγχειρητική χρήση. Να διαθέτουν 
σιλικόνη στο μηρό για σταθεροποίηση της κάλτσας. Να έχουν 
ελαστικότητα και στους δύο άξονες.  Να μην περιέχει LATEX. 
Να είναι κατασκευασμένες από ελαστίνη 18% (περίπου) και 
πολυαμίδιο  82% (περίπου) για υψηλή ελαστικότητα και 
αντοχή. Να δρουν αντιμικροβιακά και αντιμυκητιακά στα 
δάκτυλα. Να διαθέτουν σύστημα επιβεβαίωσης σωστού 
μεγέθους στο μηρό. Να διαθέτουν κατάλληλη αντιμικροβιακή 
ύφανση ώστε να αναπνέει το δέρμα.Η πίεση που ασκείται να 
είναι 18mm Hg -21mm Hg στον αστράγαλο, η οποία να 
μειώνεται σταδιακά προς το μηρό στα 14 -10 και 8mm Hg.Να 
διαθέτουν μεζούρες μέτρησης σωστού μεγέθους. ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΜΗΡΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ  ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 
(MIN) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ( MAX ) 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Να δίνουν την δυνατότητα πολλαπλής χρήσης 
και πλύσης. Να είναι διαθέσιμες σε τρείς τύπους : γόνατου, 
μηρού και μηρού με ζώνη. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΑ 
ΔΑΚΤΥΛΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΤΕΜ 10 2,2300 22,30 24 27,65 
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ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤ
ΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ 
ΜΗΡΟΥ SMALL  

Αντιθρομβωτικές  κάλτσες  για πρόληψη ή αντιμετώπιση 
θρόμβων σε ασθενείς που είναι κλινήρεις ή μη, εγκύους , για 
προεγχειρητική ή και μετεγχειρητική χρήση. Να διαθέτουν 
σιλικόνη στο μηρό για σταθεροποίηση της κάλτσας. Να έχουν 
ελαστικότητα και στους δύο άξονες.  Να μην περιέχει LATEX. 
Να είναι κατασκευασμένες από ελαστίνη 18% (περίπου) και 
πολυαμίδιο  82% (περίπου) για υψηλή ελαστικότητα και 
αντοχή. Να δρουν αντιμικροβιακά και αντιμυκητιακά στα 
δάκτυλα. Να διαθέτουν σύστημα επιβεβαίωσης σωστού 
μεγέθους στο μηρό. Να διαθέτουν κατάλληλη αντιμικροβιακή 
ύφανση ώστε να αναπνέει το δέρμα.Η πίεση που ασκείται να 
είναι 18mm Hg -21mm Hg στον αστράγαλο, η οποία να 
μειώνεται σταδιακά προς το μηρό στα 14 -10 και 8mm Hg.Να 
διαθέτουν μεζούρες μέτρησης σωστού μεγέθους. ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΜΗΡΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ  ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 
(MIN) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ( MAX ) 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Να δίνουν την δυνατότητα πολλαπλής χρήσης 
και πλύσης. Να είναι διαθέσιμες σε τρείς τύπους : γόνατου, 
μηρού και μηρού με ζώνη. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΑ 
ΔΑΚΤΥΛΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΤΕΜ 10 2,2300 22,30 24 27,65 
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ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
12ΜΜ  

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΧΕΙΡ/ΚΟΥ 
ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΦΑΚΕΛΟ - ΤΥΠΟΥ STERIL STRIP) ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ ,ΠΟΡΩΔΕΙΣ,  ΝΑ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΕΜ 25.000 0,0350 875,00 24 1.085,00 
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ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΧΕΙΡ/ΚΟΥ 
ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΦΑΚΕΛΟ - ΤΥΠΟΥ STERIL STRIP) ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ ,ΠΟΡΩΔΕΙΣ,  ΝΑ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΕΜ 17.000 0,0198 336,60 24 417,38 
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6ΜΜ   

7 16 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ
Η 
ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚ
Η ΧΑΡΤΙΝΗ 
ΤΑΙΝΙΑ 5CM 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΗ  
ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ ΡΕΓΙΟΝ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΝΑ 
ΕΧΕΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ 
ΟΨΗ , ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ 
ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΗΝΙΑ, ΣΕ 
ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ.  ΤΕΜ 1.200 0,3790 454,80 24 563,95 
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ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΞΙ 2.5CM 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ  ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΞΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ . 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ  ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ , ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ 
ΧΕΡΙ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΨΗ , ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ 
ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ 
ΠΗΝΙΑ, ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ ΤΕΜ 200 0,3278 65,56 24 81,29 
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ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΞΙ 5CM 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ  ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΞΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ . 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ  ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ , ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ 
ΧΕΡΙ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΨΗ , ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ 
ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ 
ΠΗΝΙΑ, ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ ΤΕΜ 15.500 0,6310 9.780,50 24 12.127,82 

10 22 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΦΑΝΗΣ 
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚ
Η ΔΙΑΦΑΝΗΣ 
5CM 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΦΑΝΗΣ , ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ .(ΤΥΠΟΥ TRANSPORE), ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ (ΔIATΡHTH) ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΨΗ , ΝΑ ΜΗΝ 
ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΗΝΙΑ ΤΕΜ 40 0,3400 13,60 24 16,86 

11 25 

ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ 
ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ 
ΡΟΛΟ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 12 
CM. ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 
ΠΥΚΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΟ FIBERGLASS ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ 
ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ 
ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΤΟΝ 
ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ 
ΠΛΗΡΩΣ ΟΧΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 5SEC Ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΕΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 3 
ΕΩΣ 4MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΟΙ  ΤΕΜ 230 2,3800 547,40 24 678,78 
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12 27 

ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ 
ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ 
ΡΟΛΟ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 6 
CM. ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 
ΠΥΚΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΟ FIBERGLASS ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ 
ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ 
ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΤΟΝ 
ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ 
ΠΛΗΡΩΣ ΟΧΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 5SEC Ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΕΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 3 
ΕΩΣ 4MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΟΙ  ΤΕΜ 90 1,4200 127,80 24 158,47 

13 28 

ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ 
ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ 
ΡΟΛΟ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 8 
CM. ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 
ΠΥΚΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΟ FIBERGLASS ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ 
ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ 
ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΤΟΝ 

ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ 
ΠΛΗΡΩΣ ΟΧΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 5SEC Ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΕΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 3 
ΕΩΣ 4MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΟΙ  ΤΕΜ 170 1,6900 287,30 24 356,25 

14 35 

ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ 
ΣΕ ΡΟΛΟ 
ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΠΗΞΕΩΣ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 10 
CM. 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΑΡΑΙΟ 
ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΜΕ 
ΓΥΨΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΩΝ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 
ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ 
ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΥΨΟΥ ΝΑ 
ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 3 - 5 SEC  Ο ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΗΞΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2 - 3MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ 
ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΜ 2.400 0,1585 380,40 24 471,70 

15 36 

ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ 
ΣΕ ΡΟΛΟ 
ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΠΗΞΕΩΣ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 12 
CM. 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΑΡΑΙΟ 
ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΜΕ 
ΓΥΨΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΩΝ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 
ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ 
ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΥΨΟΥ ΝΑ 
ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 3 - 5 SEC  Ο ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΗΞΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2 - 3MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ 
ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΜ 1.800 0,1710 307,80 24 381,67 

16 37 

ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ 
ΣΕ ΡΟΛΟ 
ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΠΗΞΕΩΣ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 15 
CM. 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΑΡΑΙΟ 
ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΜΕ 
ΓΥΨΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΩΝ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 
ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ 
ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΥΨΟΥ ΝΑ 
ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 3 - 5 SEC  Ο ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΗΞΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2 - 3MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ 
ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΜ 1.200 0,2320 278,40 24 345,22 
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17 38 

ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ 
ΣΕ ΡΟΛΟ 
ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΠΗΞΕΩΣ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 20 
CM. 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΑΡΑΙΟ 
ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΜΕ 
ΓΥΨΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΩΝ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 
ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ 
ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΥΨΟΥ ΝΑ 
ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 3 - 5 SEC  Ο ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΗΞΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2 - 3MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ 
ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΜ 800 0,3230 258,40 24 320,42 

18 42 

ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 
1 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ  ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΣΕ 
ΡΟΛΑ 25 μ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ 
ΣΤΟΥΣ 40ο C ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ ή ΣΕ 
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 130ο C ΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ & ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜ 20 1,5200 30,40 24 37,70 

19 44 

ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 
2 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ  ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΣΕ 
ΡΟΛΑ 25 μ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ 
ΣΤΟΥΣ 40ο C ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ ή ΣΕ 
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 130ο C ΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ & ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜ 90 1,3390 120,51 24 149,43 

20 45 

ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 
3 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ  ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΣΕ 
ΡΟΛΑ 25 μ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ 
ΣΤΟΥΣ 40ο C ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ ή ΣΕ 
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 130ο C ΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ & ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜ 140 1,4980 209,72 24 260,05 

21 46 

ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 
4 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ  ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΣΕ 
ΡΟΛΑ 25 μ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ 
ΣΤΟΥΣ 40ο C ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ ή ΣΕ 
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 130ο C ΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ & ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜ 40 1,6500 66,00 24 81,84 

22 47 

ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 
5 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ  ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΣΕ 
ΡΟΛΑ 25 μ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ 
ΣΤΟΥΣ 40ο C ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ ή ΣΕ 
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 130ο C ΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ & ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜ 30 1,8400 55,20 24 68,45 

23 48 

ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 
6 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ  ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΣΕ 
ΡΟΛΑ 25 μ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ 
ΣΤΟΥΣ 40ο C ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ ή ΣΕ 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 130ο C ΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ & ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜ 40 3,1800 127,20 24 157,73 

24 49 

ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 
7 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ  ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΣΕ 
ΡΟΛΑ 25 μ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ 
ΣΤΟΥΣ 40ο C ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ ή ΣΕ 
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 130ο C ΝΑ ΤΕΜ 20 4,4800 89,60 24 111,10 





Ανήκει στην Δ/ξη : 53/2021 

 

 

Σελίδα 11 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ & ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

25 50 

ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 
8 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ  ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΣΕ 
ΡΟΛΑ 25 μ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ 
ΣΤΟΥΣ 40ο C ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ ή ΣΕ 
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 130ο C ΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ & ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜ 30 5,9000 177,00 24 219,48 

26 51 

ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 
9 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ  ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΣΕ 
ΡΟΛΑ 25 μ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ 
ΣΤΟΥΣ 40ο C ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ ή ΣΕ 
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 130ο C ΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ & ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜ 30 6,0600 181,80 24 225,43 

27 58 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΜΙΚΡΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤ
ΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 
ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΛΑΤΟΥΣ 10 
CM ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 
ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑ , ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 75% ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΝΤΑΙ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΟΙ 
ΠΛΕΥΡΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΜ 5.200 0,0960 499,20 24 619,01 

28 59 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΜΙΚΡΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤ
ΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 
ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΛΑΤΟΥΣ 12 
CM ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 
ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑ , ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 75% ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΝΤΑΙ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΟΙ 
ΠΛΕΥΡΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΜ 3.600 0,1300 468,00 24 580,32 

29 60 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΜΙΚΡΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤ
ΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 
ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΛΑΤΟΥΣ 15 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 
ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑ , ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 75% ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΝΤΑΙ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΟΙ 
ΠΛΕΥΡΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΜ 4.100 0,1490 610,90 24 757,52 





Ανήκει στην Δ/ξη : 53/2021 
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CM ΠΕΡΙΠΟΥ 

30 61 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΜΙΚΡΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤ
ΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 
ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΛΑΤΟΥΣ 20 
CM ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 
ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑ , ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 75% ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΝΤΑΙ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΟΙ 
ΠΛΕΥΡΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΜ 2.450 0,2200 539,00 24 668,36 

31 62 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΜΙΚΡΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤ
ΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 
ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΛΑΤΟΥΣ 6 CM 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 
ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑ , ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 75% ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΝΤΑΙ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΟΙ 
ΠΛΕΥΡΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΜ 2.000 0,0800 160,00 24 198,40 

32 63 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΜΙΚΡΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤ
ΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 
ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΛΑΤΟΥΣ 8 CM 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 
ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑ , ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 75% ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΝΤΑΙ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΟΙ 
ΠΛΕΥΡΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΜ 2.400 0,0838 201,12 24 249,39 

33 64 

ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΙΚ
ΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 
ΤΥΠΟΥ 
TENSOPLAST 
10 ΕΚ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ, ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ,ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ,ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΔΕΣΗ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΥΝΑΤΗ 
ΑΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ. ΤΕΜ 250 1,3600 340,00 24 421,60 
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34 65 

ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΙΚ
ΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 
ΤΥΠΟΥ 
TENSOPLAST 6 
ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ, ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ,ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ,ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΔΕΣΗ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΥΝΑΤΗ 
ΑΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ. ΤΕΜ 70 1,1700 81,90 24 101,56 

35 66 

ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΙΚ
ΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 
ΤΥΠΟΥ 
TENSOPLAST 8 
ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ, ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ,ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ,ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΔΕΣΗ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΥΝΑΤΗ 
ΑΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ. ΤΕΜ 10 1,2100 12,10 24 15,00 

36 70 

ΚΟΛΛΑΡΟ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗ
ΣΕΩΣ 
ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΠΟ 
ΑΦΡΟΛΕΞ 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 
ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ
Ο VELCRO 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΓ. 
LARGE 

Να είναι από αφρολέξ. Να έχει επένδυση από σωληνοειδές 
ελαστικό ύφασμα  και κλείσιμο με αυτοκόλλητο (velcro).Να 
είναι ανατομικό. Να είναι αεριζόμενο, αντιαλλεργικό,  
αντιεφιδρωτικό και μη τοξικό. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
κατά την ακτινολογική εξέταση. Να μπορεί να πλυθεί. ΤΕΜ 70 1,3800 96,60 24 119,78 

37 71 

ΚΟΛΛΑΡΟ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗ
ΣΕΩΣ 
ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΠΟ 
ΑΦΡΟΛΕΞ 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 
ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ
Ο VELCRO 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΓ. 
MEDIUM 

Να είναι από αφρολέξ. Να έχει επένδυση από σωληνοειδές 
ελαστικό ύφασμα  και κλείσιμο με αυτοκόλλητο (velcro).Να 
είναι ανατομικό. Να είναι αεριζόμενο, αντιαλλεργικό,  
αντιεφιδρωτικό και μη τοξικό. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
κατά την ακτινολογική εξέταση. Να μπορεί να πλυθεί. ΤΕΜ 60 1,1400 68,40 24 84,82 

38 72 

ΚΟΛΛΑΡΟ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗ
ΣΕΩΣ 
ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΠΟ 
ΑΦΡΟΛΕΞ 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 
ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ
Ο VELCRO 

Να είναι από αφρολέξ. Να έχει επένδυση από σωληνοειδές 
ελαστικό ύφασμα  και κλείσιμο με αυτοκόλλητο (velcro).Να 
είναι ανατομικό. Να είναι αεριζόμενο, αντιαλλεργικό,  
αντιεφιδρωτικό και μη τοξικό. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
κατά την ακτινολογική εξέταση. Να μπορεί να πλυθεί. ΤΕΜ 40 1,1400 45,60 24 56,54 
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΓ. 
SMALL 

39 73 

ΚΟΛΛΑΡΟ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗ
ΣΕΩΣ 
ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΠΟ 
ΑΦΡΟΛΕΞ 
ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 
ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ
Ο VELCRO 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
LARGE 

Να είναι από ελαστικό ημίσκληρο αφρολέξ. Να έχει επένδυση 
από σωληνοειδές ελαστικό ύφασμα  και κλείσιμο με 
αυτοκόλλητο (velcro).Να είναι ανατομικό. Να είναι αεριζόμενο, 
αντιαλλεργικό,  αντιεφιδρωτικό και μη τοξικό. Να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί κατά την ακτινολογική εξέταση. Να μπορεί να 
πλυθεί. ΤΕΜ 10 4,4000 44,00 24 54,56 

40 94 

ΚΟΛΛΑΡΟ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗ
ΣΕΩΣ 
ΑΥΧΕΝΟΣ  
ΤΥΠΟΥ 
PHILADELPHIA 
ΜΕ ΟΠΗ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
MEDIUM 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Αυχενικό κολάρο στήριξης σκληρό τύπου philadelphia για 
υψηλού βαθμού ακινητοποίηση και συμμετρική εφαρμογή  Να 
είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας 
και αντοχής.   Να φέρει δύο εργονομικές βαλβίδες ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΑΘΟΥ ΚΑΙ ΙΝΙΑΚΟΥ (P.V.C.ΥΛΙΚΟ). 
που μπορούν να διαμορφωθούν.  Για το κλείσιμο να διαθέτει 
αυτοκόλλητο (velcro).  Με οπή για τραχειοστομημένους 
ασθενείς  Μέγεθος ενηλίκων SMALL με  περιφέρεια αυχένος 
30-35 cm Μέγεθος ενηλίκων MEDIUM με περιφέρεια αυχένος 
35-40 cm Μέγεθος ενηλίκων LARGE με περιφέρεια  αυχένος 
40-45 cm  ΤΕΜ 10 4,8500 48,50 24 60,14 

41 95 

ΚΟΛΛΑΡΟ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗ
ΣΕΩΣ 
ΑΥΧΕΝΟΣ  
ΤΥΠΟΥ 
PHILADELPHIA 
ΜΕ ΟΠΗ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
LARGE 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Αυχενικό κολάρο στήριξης σκληρό τύπου philadelphia για 
υψηλού βαθμού ακινητοποίηση και συμμετρική εφαρμογή  Να 
είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας 
και αντοχής.   Να φέρει δύο εργονομικές βαλβίδες ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΑΘΟΥ ΚΑΙ ΙΝΙΑΚΟΥ (P.V.C.ΥΛΙΚΟ). 
που μπορούν να διαμορφωθούν.  Για το κλείσιμο να διαθέτει 
αυτοκόλλητο (velcro).  Με οπή για τραχειοστομημένους 
ασθενείς  Μέγεθος ενηλίκων SMALL με  περιφέρεια αυχένος 
30-35 cm Μέγεθος ενηλίκων MEDIUM με περιφέρεια αυχένος 
35-40 cm Μέγεθος ενηλίκων LARGE με περιφέρεια  αυχένος 
40-45 cm  ΤΕΜ 10 4,8500 48,50 24 60,14 

42 102 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ 
ΔΑΚΤΥΛΩΝ 1'' 
ΤΥΠΟΥ 
ZIMMER 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ZIMMER ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
(ΓΙΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ. NA KOBONTAI 
EΥΚΟΛΑ ΜΕ ΨΑΛΙΔΙ ΤΕΜ 70 0,5200 36,40 24 45,14 

43 103 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ 
ΔΑΚΤΥΛΩΝ 
1/2'' ΤΥΠΟΥ 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ZIMMER ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
(ΓΙΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ. NA KOBONTAI 
EΥΚΟΛΑ ΜΕ ΨΑΛΙΔΙ ΤΕΜ 120 0,4700 56,40 24 69,94 
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ZIMMER 

44 104 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ 
ΔΑΚΤΥΛΩΝ 
3/4'' ΤΥΠΟΥ 
ZIMMER 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ZIMMER ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
(ΓΙΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ. NA KOBONTAI 
EΥΚΟΛΑ ΜΕ ΨΑΛΙΔΙ ΤΕΜ 80 0,4500 36,00 24 44,64 

45 105 

ΚΟΛΛΑΡΟ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΧΕΙΡΟΣ CUFF 

ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣCUFF ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ 
ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ. ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΕΛΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΡΟΛΑ 
5 Η 6 CM. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ CLIPS Η 
SCRUCH ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ 
ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΕΜ 620 1,6800 1.041,60 24 1.291,58 

46 106 

ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ 
ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ Ή 
ΠΡΟΩΡΑ 

ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ ΜΩΡΑ ΜΕ ΥΠΕΡ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ 
ΚΑΛΑ «ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ» ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ. ΜΕ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΑΛΟ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 
ΕΠΑΝΑΚΟΛΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ (ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΠΑΝΑ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ) ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΦΑΛΟ, ΛΕΠΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΚΑΒΑΛΟ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ 
«ΑΝΑΠΝΕΕΙ» ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ 
ΣΤΟ ΜΩΡΟ, ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΝΑ 
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΤΕΜ 16.200 0,0750 1.215,00 24 1.506,60 

47 107 

ΠΑΝΕΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
LARGE 

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE ΠΟΥ ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ  ΤΟ 
ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ (NON WOVEN) ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ALOE VERA, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΦΙΛΙΚΟ 
ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΕΓΝΟ   Ο 
ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΙ SAP (SUPER 
ABSORBENT PRODUCT) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΕΙ ΤΑ 
ΥΓΡΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΟΣΜΕΣ   ΣΤΑ ΠΛΑΪΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ ΝΑ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ «ΦΡΑΓΜΑΤΑ» ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ   ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΟΥΡΙΤΣΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ (LATEX FREE) ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ   ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ 
«ΔΕΙΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ» ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΧΤΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ 
ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑ.  ΤΕΜ 31.300 0,2270 7.105,10 24 8.810,32 
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48 108 

ΠΑΝΕΣ 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ 3-
10KG 

ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟ 3-10 ΚΙΛΑ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΙΟ 
ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΛΑΚΕΣ 
ΚΑΙ ΦΑΡΔΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, 
ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ 
«ΑΝΑΠΝΕΕΙ» ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ 
ΣΤΟ ΜΩΡΟ, ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΝΑ 
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ 
ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΪΝΑ, ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΤΕΜ 16.500 0,0740 1.221,00 24 1.514,04 

49 109 

ΣΕΤ 
ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ 
ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ
Ο ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΣΕΤ  ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ, 
ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΤΟ ΚΟΡΔΟΝΙ, ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟ ΤΕΜ 70 1,9800 138,60 24 171,86 

50 110 

ΣΕΤ 
ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ 
ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ
Ο ΠΑΙΔΙΚΟ 

ΣΕΤ  ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ, 
ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΤΟ ΚΟΡΔΟΝΙ, ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟ ΤΕΜ 20 1,7800 35,60 24 44,14 

51 115 

ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ 
40Χ60 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

H ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΤΥΜΕΝΗ ΑΠΟ NON-
WOVEN ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΡΡΟΗ. ΤΕΜ 1.000 0,1030 103,00 24 127,72 

52 116 

ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ 
60Χ90 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

H ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΤΥΜΕΝΗ ΑΠΟ NON-
WOVEN ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΡΡΟΗ. ΤΕΜ 176.000 0,0946 16.649,60 24 20.645,50 

53 118 

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑ
ΚΑΣ ΣΕ 
ΠΑΚΕΤΟ 5 KGR 

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΑΛΑΚΗΣ ΥΦΗΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ 
ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΚΙΛΩΝ. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟΥ 60Χ40 ΠΕΡΙΠΟΥ  ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΟΥ 5 
GR ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜ 2.000 4,3950 8.790,00 24 10.899,60 

54 158 
ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΡΙΝΙΚΟΙ 10 CM 

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ ΡΙΝΟΣ (ΤΑΜΠΟΝ 
ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ 
ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ 
ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΑ & ΣΥΝΕΧΗ ΚΥΤΤΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 15 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΟΓΓΟΥ 
&ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ  ΣΕ 2-3΄΄ ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ 
ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΣΧΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 
, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΙ ΤΕΜ 500 1,2500 625,00 24 775,00 
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55 161 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
Σ ΣΠΟΓΓΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ- 
ΑΠΩΘΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

Να είναι κατασκευασμένος από 100% κυτταρίνη. Να εισάγεται 
ενδοσκοπικά μέσω τροκάρ 12ΜΜ. Να διογκώνεται με 
φυσιολογικό ορό και να απορροφά έως 150ML σωματικών 
υγρών. Να επιτρέπει την ανύψωση της θέσης του ασθενούς σε 
οριζόντια θέση. Να ανιχνεύεται ακτινοσκοπικά και να μην 
αφήνει υπολείμματα. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη 
συσκευασία του ενός τεμαχίου. Διάσταση 24Χ8Χ8 cm. ΤΕΜ 20 122,5000 2.450,00 24 3.038,00 

56 162 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ
Η ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΌ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΞΙ ΣΕ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 
CM 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚ
Η ΚΑΙ 
ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ 
ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ 
ΠΡΟΩΡΑ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟ ΚΟΛΛΗΜΑ 

ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ (ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ) ·Αυτοκόλλητη ταινία σε 
χρώμα λευκό από, συνθετικό μετάξι, με συνθετική 
υποαλεργική κόλλα, κατάλληλη για πολύ ευαίσθητες 
επιδερμίδες (πχ. Νεογνών). ·Να κολλάει ισχυρά στο στεγνό 
δέρμα και να αφαιρείται ανώδυνα χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα κόλλας. ·Να επιτρέπει την κυκλοφορία αέρα. ·Να 
είναι αδιάβροχη και να κόβεται εύκολα. ·Να είναι φάρδους 
5cm. ΤΕΜ 450 3,1200 1.404,00 24 1.740,96 

57 163 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛ
Α ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
ΝΕΟΓΝΩΝ 

Υποαλλεργικά. Χωρίς αλκοόλη (οινόπνευμα). Χωρίς σαπούνι. 
Με ουδέτερο PH. Να είναι ήπια και απαλά, να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στο ευαίσθητο δέρμα των νεογνών.  ΤΕΜ 77.500 0,0064 496,00 24 615,04 

58 164 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ 
ΡΗΤΙΝΗΣ 
12,5CM X 4,5M 

Νάρθηκες ρητίνης από πλεγμένο υαλοβάμβακα διαπερατός 
από τον αέρα και το νερό και από τις δυο πλευρές, ελαφρύς, 
με ισχυρή υποστήριξη, εύπλαστος, χρόνος σταθεροποίησης 
μετά την τοποθέτηση έως 5 λεπτά.  ΤΕΜ 45 42,2700 1.902,15 24 2.358,67 

59 165 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ 
ΡΗΤΙΝΗΣ 15CM 
X 4,5M 

Νάρθηκες ρητίνης από πλεγμένο υαλοβάμβακα διαπερατός 
από τον αέρα και το νερό και από τις δυο πλευρές, ελαφρύς, 
με ισχυρή υποστήριξη, εύπλαστος, χρόνος σταθεροποίησης 
μετά την τοποθέτηση έως 5 λεπτά.  ΤΕΜ 45 48,8000 2.196,00 24 2.723,04 

60 166 

ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑ
ΝΗΣ 

Σετ σπόγγου αργύρου αρνητικής πίεσης 18 Χ 12,5 Χ 3,3 cm 
περίπου που να περιέχει: α. σπόγγο ομοιογενές κατανεμημένο 
άργυρο και λυασμένους πόρους, β. σωλήνα με δίσκο 
απορρόφησης από σιλικόνη και φίλτρο για απορρόφηση 
δυσοσμίας και γ. αυτοκόλλητη μεμβράνη. ΤΕΜ 60 121,0000 7.260,00 24 9.002,40 

61 167 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ
Η ΤΑΙΝΙΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ
Υ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 
ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 
10 ΜΕΤΡΩΝ 

Αυτοκόλλητη ταινία σε ρολό 10 μέτρων, από μη υφασμένο 
αδιάβροχο υλικό. 
Nα κόβεται στην επιθυμητή διάσταση για την στερέωση  
καθετήρων και σωλήνων στο σώμα του ασθενούς.  
Να διαθέτει υποαλλεργική κόλλα, έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος βλάβης του δέρματος κατά την 
αφαίρεση, ειδικά μετά από μεγάλες περιόδους παραμονής σε 
αυτό.   
Να είναι αεροδιαπερατή, και  να προφυλάσσει το τραύµα από 
νερό και ρύπους, επιτρέποντας του ταυτόχρονα να αναπνέει.  
Η ταινία να είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμη και ευέλικτη για να ΤΕΜ 120 1,4700 176,40 24 218,74 
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αυξάνει την άνεση του ασθενούς. 

62 170 

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ 
ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΚΛΙΠΣ (STAT-
LOCK). 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕ
ΝΟ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ 
ΑΜΠΟΥΛΑ 
ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ, 
ΙΩΔΙΟΥ ΚΑΙ 
ΓΑΖΑΣ 
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ 
ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ 
ΚΑΙ ΚΟΛΛΩΔΗ 
ΟΥΣΙΑ.  

Στερεωτικό επίθεμα Κεντρικών Καθετήρων με πλαστικά κλίπς 
(Statlock), αποστειρωμένο μιας χρήσης, με αμπούλα 
βενζολίου, ιωδίου και γάζας εμποτισμένη  με αλκοόλη και 
κολλώδη ουσία.  
1. Να είναι αποστειρωμένο μιας χρήσης 
2. Να έχει πλαστικά κλίπς με σταθερούς υποδοχείς για 
στερέωση του καθετήρα Picc 
3. Να διαθέτει καθηλωτικό επίθεμα από αφρώδες υλικό 
σταθερών σημείων 
4. Να διαθέτει γάζα εμποτισμένη με αλκοόλη και κολλώδη 
ουσία 
5. Να αναφέρεται η ημερομηνία αποστείρωσης και η 
ημερομηνία λήξης. ΤΕΜ 420 4,4500 1.869,00 24 2.317,56 
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ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ
Α 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕ
ΝΑ 
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙ
ΔΗ ΜΕ 
ΑΛΓΗΝΙΚΟ 
ΑΣΒΕΣΤΙΟ 
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 20 
cm  Χ 20 cm 
περίπου 

Υδροκολλοειδή επιθέματα ελκών αυτοκόλλητα αποστειρωμένα 
με κυτταρίνη και προσθήκη αλγηνικού ασβεστίου, 
• σε σχήμα πεταλούδας  για έλκη σε περιοχές δύσκολες στην 
εφαρμογή , διαστάσεις  9 cm Χ 11 cm περίπου 
• τετράγωνα, διαστάσεις  20 cm Χ 20 cm περίπου ΤΕΜ 140 7,0900 992,60 24 1.230,82 
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ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ 
ΣΠΡΕΥ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ 

Σπρέυ για τη φροντίδα ελκών και τραυμάτων 100% 
απορροφήσιμο ίππειο κολλαγόνο, για την ανάπλαση 
επιθηλίου ιστού και επούλωση ελκών μικρού βάθους 
συγκευασία 70 - 80 ml ΤΕΜ 120 35,0000 4.200,00 24 5.208,00 
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ΟΞΥ 
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ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕ
ΡΕΣ, 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 
ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΣΕ 
ΦΤΕΡΝΑ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 19 
cm Χ21cm  

Αφρώδη επιθέματα αποστειρωμένα με δυνατότητα 
απορρόφησης υψηλών εκκροών. Το απορροφητικό τμήμα του 
επιθέματος να έχει άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα 
του έλκους, χωρίς παρεμβολή άλλων στρωμάτων. Το επίθεμα 
να έχει  εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει 
την διαρροή εξιδρώματος υπό συνθήκες πίεσης.  Αυτοκόλλητο 
με περιμετρικό υποαλλεργικό  απορροφητικό κολλητικό. Ειδικό 
σχήμα φτέρνας.  Διαστάσεις   19cm Χ 21cm  περίπου ΤΕΜ 300 13,3000 3.990,00 24 4.947,60 
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ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔ
ΙΚΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ
Ο ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 
20Χ20cm 

Υδροτριχοειδικά επιθέματα αποστειρωμένα με απορροφητικό 
στρώμα από ίνες πολυαιθυλενίου και κυτταρίνης που δεσμεύει 
το εξίδρωμα, το μετατρέπει σε τζέλ, απομακρύνοντας το από 
την επιφάνεια του έλκους, ακόμη και κάτω  από συνθήκες 
πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς 
δέρματος. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Με 
πλέγμα επαφής που να ρυθμίζει την απορρόφηση 
αποτρέποντας τη δημιουργία τζέλ στην επιφάνεια του έλκους. 
Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή 
συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή (υγρού) 
εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της μεμβράνης. 
Αυτοκόλλητα με φυσικό απορροφητικό κολλητικό από 
υποαλλεργική κόλλα , για την αποφυγή διαβροχής.  
Διαστάσεις: 20cm Χ 20cm  περίπου 
                    15cm Χ 15cm  περίπου 
                    10cm Χ 10cm  περίπου ΤΕΜ 210 13,1700 2.765,70 24 3.429,47 
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ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔ
ΙΚΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ
Ο ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 
15Χ15cm 

Υδροτριχοειδικά επιθέματα αποστειρωμένα με απορροφητικό 
στρώμα από ίνες πολυαιθυλενίου και κυτταρίνης που δεσμεύει 
το εξίδρωμα, το μετατρέπει σε τζέλ, απομακρύνοντας το από 
την επιφάνεια του έλκους, ακόμη και κάτω  από συνθήκες 
πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς 
δέρματος. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Με 
πλέγμα επαφής που να ρυθμίζει την απορρόφηση 
αποτρέποντας τη δημιουργία τζέλ στην επιφάνεια του έλκους. 
Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή 
συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή (υγρού) 
εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της μεμβράνης. 
Αυτοκόλλητα με φυσικό απορροφητικό κολλητικό από 
υποαλλεργική κόλλα , για την αποφυγή διαβροχής. 
Διαστάσεις: 20cm Χ 20cm  περίπου, 15cm Χ 15cm  περίπου, 
10cm Χ 10cm  περίπου ΤΕΜ 600 9,2800 5.568,00 24 6.904,32 
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ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔ
ΙΚΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ
Ο ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 
10Χ10cm 

Υδροτριχοειδικά επιθέματα αποστειρωμένα με απορροφητικό 
στρώμα από ίνες πολυαιθυλενίου και κυτταρίνης που δεσμεύει 
το εξίδρωμα, το μετατρέπει σε τζέλ, απομακρύνοντας το από 
την επιφάνεια του έλκους, ακόμη και κάτω  από συνθήκες 
πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς 
δέρματος. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Με 
πλέγμα επαφής που να ρυθμίζει την απορρόφηση 
αποτρέποντας τη δημιουργία τζέλ στην επιφάνεια του έλκους. 
Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή 
συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή (υγρού) 
εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της μεμβράνης. 
Αυτοκόλλητα με φυσικό απορροφητικό κολλητικό από 
υποαλλεργική κόλλα , για την αποφυγή διαβροχής. 
Διαστάσεις: 20cm Χ 20cm  περίπου, 15cm Χ 15cm  περίπου, 
10cm Χ 10cm  περίπου ΤΕΜ 10 5,0000 50,00 24 62,00 
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ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕ
ΝΟ ΑΦΡΩΔΕΣ 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑ
ΝΗΣ, 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ
Ο ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
13CM Χ 13CM  
ΠΕΡΙΠΟΥ 

Αφρώδες επίθεμα αποστειρωμένο  τριών στρωμάτων 
αυτοκόλλητο με κολλητικό σιλικόνης στο περιμετρικό 
κολλητικό, που επιτρέπει την κόλληση και επανακόλληση του 
επιθέματος, με επιπλέον εσωτερικό απορροφητικό στρώμα και 
με υδροκολλοειδή μόρια στην επιφάνεια επαφής για αύξηση 
ινοβλαστών και ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. 
Διαστάσεις: 13cm Χ 13cm  περίπου. Και 15 cm  Χ 20  cm   
περίπου ΤΕΜ 120 9,5000 1.140,00 24 1.413,60 
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ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕ
ΝΟ ΑΦΡΩΔΕΣ 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑ
ΝΗΣ, 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ
Ο  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:  
15 CM  Χ 20  
CM   ΠΕΡΙΠΟΥ 

Αφρώδες επίθεμα αποστειρωμένο  τριών στρωμάτων 
αυτοκόλλητο με κολλητικό σιλικόνης στο περιμετρικό 
κολλητικό, που επιτρέπει την κόλληση και επανακόλληση του 
επιθέματος, με επιπλέον εσωτερικό απορροφητικό στρώμα και 
με υδροκολλοειδή μόρια στην επιφάνεια επαφής για αύξηση 
ινοβλαστών και ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. 
Διαστάσεις: 13cm Χ 13cm  περίπου. Και 15 cm  Χ 20  cm   
περίπου ΤΕΜ 200 18,5000 3.700,00 24 4.588,00 
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ΕΠΙΘΕΜΑ  ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΜΕ 
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙ
ΔΕΣ, 
ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ 
ΚΑΙ 
ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝ
Η  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 
15Χ15cm 

Υδροκολλοειδές επίθεμα  μη κολλητικό με παραφινούχο 
(παραφίνη/ βαζελίνη) και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη  σε υψηλή 
περιεκτικότητα (> 80% /cm2) για εγκαύματα και οξέα τραύματα  
που χρήζουν αντιμικροβιακή προστασία  
Διαστάσεις     10 cm Χ 10 cm  περίπου 
Διαστάσεις     15cm Χ 15 cm  περίπου 
Διαστάσεις     15cm Χ 20 cm  περίπου 

ΤΕΜ 60 6,0300 361,80 24 448,63 
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ΑΛΓΗΝΙΚΟ 
ΚΟΡΔΟΝΙ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕ
ΝΟ ME 
ΑΡΓΥΡΟ  ΓΙΑ 
ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ 
Διαστάση  3Χ 
30-45  cm 
περίπου 

Αλγηνικό αποστειρωμένο επίθεμα μη κολλητικό σε σχήμα 
κορδονιού με άργυρο και κυτταρίνη  μεγάλης 
απορροφητικότητα, για έλκη με κοιλότητα και λοίμωξη 
Διαστάση  3Χ 30-45  cm περίπου. 
Κατά προτίμηση: οι συσκευασίες με μεγαλύτερο μήκος.  
(Αξιολόγηση σε τιμή ανά εκατοστό) ΤΕΜ 300 6,6500 1.995,00 24 2.473,80 
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ΕΠΊΘΕΜΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈ
ΝΟ ΑΦΡΩΔΕΣ 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑ
ΝΗΣ ΜΕ 3D 
ΠΟΛΥΜΕΡΉ 
ΔΟΜΉ ΑΠΟ 
ΠΟΛΥΜΕΡΈΣ 
ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚ
ΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΌ  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
18Χ18 CM 
ΠΕΡΊΠΟΥ 

Αφρώδες επίθεμα  αποστειρωμένο πολυουρεθάνης με 3D 
πολυμερή δομή υψηλής απορροφητικότητας,  με επιπλέον 
απορροφητικό στρώμα από  ίνες πολυεθυλαινίου και 
κυτταρίνης για μεγάλη συγκράτηση του εξιδρώματος υπό 
συνθήκες πίεσης, με ενιαίο διάτρητο στρώμα κολλητικής 
σιλικόνης με οπές διαμέτρου >1mm για άμεση απορρόφηση, 
το οποίο να καλύπτει το αφρώδες στρώμα και την κολλητική 
περιμετρική επιφάνεια για έλκη με χαμηλό έως υψηλό 
ποσοστό εξιδρώματος. Διαστάσεις     18cm Χ 18cm   περίπου ΤΕΜ 30 14,0800 422,40 24 523,78 
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙ
ΚΗ ΚΑΙ 
ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ 
ΚΡΕΜΑ 
ΣΩΜΑΤΟΣ  ΣΕ 
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 
ΦΙΑΛΗΣ ΜΕ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ 
ΑΝΤΛΙΑ 

Προστατευτική κρέμα - λοσιόν χεριών - δέρματος με μαλακτικά 
και ενυδατικά στοιχεία, χωρίς να αφήνει λιπαρότητα στα χέρια, 
να περιέχει γλυκερίνη ή κολλαγόνο, να είναι πλήρως 
απορροφήσιμη, με ευχάριστο ή διακριτικό άρωμα,  
συσκευασία  έως  500ml με ενσωματωμένη δοσομετρική 
αντλία σε κάθε δοχείο ΤΕΜ 130 10,5000 1.365,00 24 1.692,60 
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ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣ
ΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ 
ΚΑΙ 
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙ
ΔΕΣ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
ΕΛΚΩΝ ΜΕ 

Υδροκαθαριστικό απορροφητικό επίθεμα με αιμοστατικές 
ιδιότητες  με βαζελίνη και υδροκολλοειδές για καθαρισμό 
ελκών με υγρή νέκρωση. Διάστασεις   5Χ40cm περίπου,  
10Χ10cm περίπου, 15Χ20cm περίπου ΤΕΜ 130 8,5000 1.105,00 24 1.370,20 
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ΥΓΡΗ 
ΝΕΚΡΩΣΗ.  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
5Χ40CM 
ΠΕΡΙΠΟΥ 
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ΛΑΔΙ ΑΠΟ 
ΥΠΕΡΟΞΥΓΟΝ
ΟΜΕΝΑ 
ΦΥΣΙΚΑ 
ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ 
ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 

Λάδι από υπεροξυγονωμένα φυσικά λιπαρά οξέα, χωρίς 

φυτικά πρόσθετα για την πρόληψη κατακλίσεων. Συσκευασία 
15-25 περίπου ΤΕΜ 120 21,0000 2.520,00 24 3.124,80 
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ΕΠΊΘΕΜΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈ
ΝΟ ΑΦΡΏΔΕΣ 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΆ
ΝΗΣ  ΜΕ 
ΑΡΓΥΡΟ, ΜΕ 
3D ΠΟΛΥΜΕΡΉ 
ΔΟΜΉ ΑΠΌ 
ΠΟΛΥΜΕΡΈΣ 
ΥΨΗΛΉΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚ
ΌΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΌ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
18Χ18ΕΚ 
ΠΕΡΊΠΟΥ 

Αφρώδες επίθεμα  αποστειρωμένο πολυουρεθάνης διαρκούς 
απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου  ομοιογενώς 
κατανεμημένου σε υψηλή περιεκτικότητα , σε όλη τη δομή του 
αφρώδους. για προφύλαξη και θεραπεία ελκών με κλινική 
εικόνα λοίμωξης.  Με 3D πολυμερή δομή υψηλής 
απορροφητικότητας,  με επιπλέον απορροφητικό στρώμα από  
ίνες πολυεθυλαινίου και κυτταρίνης για μεγάλη συγκράτηση 
του εξιδρώματος υπό συνθήκες πίεσης, με ενιαίο διάτρητο 
στρώμα κολλητικής σιλικόνης το οποίο να καλύπτει το 
αφρώδες στρώμα και την κολλητική περιμετρική επιφάνεια για 
έλκη με χαμηλό εως υψηλό ποσοστό εξιδρώματος. Διαστάσεις     
18cm Χ 18cm   περίπου ΤΕΜ 340 26,0000 8.840,00 24 10.961,60 
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ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕ
ΝΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ
Ο ΔΙΑΦΑΝΕΣ 
ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ 
Gel 
ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ 
2% ΓΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

Αποστειρωμένο, αυτοκόλλητο διαφανές επίθεμα με 
ενσωματωμένο gel Χλωρεξιδίνης 2% το οποίο εφαρμόζει 
γύρω από το σημείο εισόδου ώστε να αποτρέπει τον 
αποικισμό φλεβικών και αρτηριακών καθετήρων και να μειώνει 
τον κίνδυνο μικροβιαιμίας από gram αρνητικά και gram θετικά 
μικρόβια.Να είναι διάφανο ώστε να επιτρέπει τον συνεχή 
έλεγχο του σημείου εισόδου του καθετήρα. Να φέρει σήμανση 
CΕ. Να μπορεί να παραμείνει έως 7 ημέρες χωρίς να 
αλλαχθεί. Το εξωτερικό του χάρτινο περίβλημα να 
αποκολλάται σε δύο φάσεις για καλύτερη εφαρμογή. 
Διαπερατό στην αναπνοή του δέρματος και συγχρόνως 
αδιάβροχο ώστε να εξασφαλίζει αποτελεσματικό φραγμό 
έναντι των εξωτερικών μολύνσεων. Σε διαστάσεις 10x12 cm 
+/-1 cm.  ΤΕΜ 1.500 9,75 14.625,00 24 18.135,00 
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79 225 

ΓΑΖΑ ΣΕ 
ΜΟΡΦΗ 
ΛΩΡΙΔΑΣ, 
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ 
ΜΕ 
ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟ, 
ΣΕ ΕΥΧΡΗΣΗ, 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕ
ΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 5 
CM Χ 5Μ 

Λωρίδες γάζας εμποτισμένες με ιωδοφόρμιο αποστειρωμένες, 
που έχουν την δυνατότητα να εφαρμόζουν με ακρίβεια το 
αντισηπτικό στην πληγή. ΤΕΜ 60 11,1 666,00 24 825,84 

80 228 

ΓΑΖΑ 
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 
ΣΕ ΜΕΤΡΑ  

Περιγραφή:  Η   απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα 
βάμβακος απλής ύφανσης, που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση 
και κάθαρση. Χαρακτηριστικά: Η υπό προμήθεια γάζα θα 
πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου 
ΕΝ 14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, 
απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης 
(σχίσματα, παραφάδες, συσσωματώματα, κλωστών κλπ), και 
να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυτταρή εμφάνιση από 
οποιαδήποτε ουσία (μηχανέλαια κλπ). Να είναι σιδερωμένη και 
να μην είναι ή να φαίνεται λοξουφασμένη ( η γωνία σύγκλισης 
του στήμονα με την κρόκη είναι 90 μοίρες). Ως προς τον 
αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει 
στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 
14079:2003 ήτοι: 1. Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό 
εκατοστόμετρο (cm2) : 18, 2. Κλωστές ανά στήμονα ανά 10 
εκατοστά   : 100+5, 3. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s 
ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση του στήμονα:   50, 4. Κλωστές 
κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά  :80+5, 5. Ελάχιστο φορτίο 
θραύσης σε Newton’s  ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της 
κρόκης:  30, 6. Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό 
μέτρο (gr/m2): 24,   Διαστάσεις – Συσκευασία: Οι γάζες θα 
έχουν πλάτος 90(±1%) εκατοστά και μήκος 100 (±1%) μέτρα 
(m). Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή 
αναδίπλωσης (ΖΙΚ ΖΑΚ) του ενός (1) μέτρου ή σε φύλλα με τη 
μία διάσταση 90cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. 
Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το 
περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την 
υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επί του 
εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω: 
1.  Το στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής, 2. Το είδος του 
περιεχομένου, 3.  Η ημερομηνία παραγωγής 4.  Ο αριθμός 
παρτίδας, 5. Οι διαστάσεις (μήκος – πλάτος), 6. Ο αριθμός της 
σύμβασης και ο φορέας, 7.  Η ένδειξη «κρατικό είδος» με 
ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη, 8.  Η σήμανση πιστότητας CE.   
Έλεγχοι Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας  βάμβακος 
καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14079/2003 . Ο 
μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής 
και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας. Για τον 
εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την 
αναγκαία ποσότητα δείγματος την οποία αποστέλλει για ΜΕΤΡΑ 10.200 0,0973 992,46 24 1.230,65 
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έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (ΕΟΦ, ΓΧΚ κλπ). Τα δείγματα 
και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον 
προμηθευτή. Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή 
περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου ανά τριάντα 
(30) εκατοστά (cm) υφάσματος.  

81 232 

ΓΑΖΑ 
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 
ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ
Σ 40Χ40 8PLY 

Είναι υδρόφιλη αρίστης ποιότητας 100% βαμβάκι. 2. Είναι 
υψηλής απορροφητικότητας και άοσμη 3. Η πυκνότητα είναι 
18 κλωστών και βάρους τουλάχιστον 24gr/m2, 4. Φέρουν 
βαριούχο ακτινοσκιερό νήμα περιεκτικότητας τουλάχιστον 40-
50% θεϊκού βαρίου πλεγμένο σε ολο το μήκος της γάζας και 
είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας 5.Φέρουν 
συσκευασία ασφαλή και πρακτική 6. Φέρουν κωδικό παρτίδας 
και ημερομηνία παραγωγής 7. Είναι κομμένες ισομετρικά 
χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση 8. Η 
συσκευασία είναι εύχρηστη 100 τεμάχια ανά πακέτο 9. Στο 
πακέτο αναφέρεται η ποσότητα των τεμαχίων 10. Η ύφανση 
είναι ορθογωνισμένη και όχι λοξή 11. Το πάχος της κλωστής 
είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση 12. Είναι σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή και ελληνική φαρμακολογία 13. Φέρουν σήμανση 
CE ΤΕΜ 76.500 0,1698 12.989,70 24 16.107,23 

82 235 

ΓΑΖΑ 
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 
10Χ20 8PLY 

Περιγραφή: Τα επιθέματα γάζας κατασκευάζονται από ύφασμα 
γάζας όπως περιγράφεται στην τεχνική προδιαγραφή της 
βαμβακερής απορροφητικής γάζας 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4)  με τις 
ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές. « Τα επιθέματα να έχουν 
διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια.»  
Διαστάσεις - Συσκευασία Μήκος χ Πλάτος (cm) Δίπλες 
Ελάχιστη Επιφάνεια υφάσματος (τετραγωνικά εκατοστά) 5χ5 
(± 0,5) 8 220 10χ10 (± 0,5) 8 840 10χ20 (± 0,5) 8 1640 Κάθε 
εκατό (100 ±1) τεμάχια θα συσκευάζονται σε χάρτινο 
περιτύλιγμα κατά τρόπο που να προστατεύεται από εξωγενείς 
παράγοντες (πχ σκόνη κλπ) και επί της χάρτινης αυτής 
συσκευασίας  θα αναγράφονται όλες οι ενδείξεις της 
παραγράφου 1.3 πλήν του αριθμού σύμβασης και του φορέα. 
Ποσότητα 1.000 τεμαχίων θα τοποθετείται σε πλαστική 
συσκευασία και στη συνέχεια ποσότητα πολλαπλάσια των 
1.000 τεμαχίων θα τοποθετείται σε χαρτοκιβώτια που θα 
επιτρέπουν την ασφαλή και εύκολη μεταφορά,         Επι τη 
τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθμός των 
τεμαχίων καθώς και όλες οι ενδείξεις της παραγράφου 1.3. Να 
φέρουν ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 
45% θειικού βαρίου η οποία θα είναι υφασμένη ή καλά 
τοποθετημένη (κολλημένη) σε όλο το μήκος του επιθέματος.   ΤΕΜ 150.000 0,023 3.450,00 24 4.278,00 
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83 239 
ΓΑΖΑ ΚΟΙΝΗ 
ΣΕ ΜΕΤΡΑ 

Περιγραφή: Η   απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα 
βάμβακος απλής ύφανσης, που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση 
και κάθαρση. Χαρακτηριστικά: Η υπό προμήθεια γάζα θα 
πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου 
ΕΝ 14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, 
απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης 
(σχίσματα, παραφάδες, συσσωματώματα, κλωστών κλπ), και 
να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυτταρή εμφάνιση από 
οποιαδήποτε ουσία (μηχανέλαια κλπ). Να είναι σιδερωμένη και 
να μην είναι ή να φαίνεται λοξουφασμένη ( η γωνία σύγκλισης 
του στήμονα με την κρόκη είναι 90 μοίρες). Ως προς τον 
αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει 
στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 
14079:2003 ήτοι: 1.  Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό 
εκατοστόμετρο (cm2) : 18, 2. Κλωστές ανά στήμονα ανά 10 
εκατοστά   : 100+5, 3. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s 
ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση του στήμονα:   50, 4.  Κλωστές 
κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά  :80+5, 5.  Ελάχιστο φορτίο 
θραύσης σε Newton’s  ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της 
κρόκης:  30, 6.  Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό 
μέτρο (gr/m2): 24, Διαστάσεις – Συσκευασία: Οι γάζες θα 
έχουν πλάτος 90(±1%) εκατοστά και μήκος 100 (±1%) μέτρα 
(m). Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή 
αναδίπλωσης (ΖΙΚ ΖΑΚ) του ενός (1) μέτρου ή σε φύλλα με τη 
μία διάσταση 90cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. 
Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το 
περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την 
υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επί του 
εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω: 
1. Το στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής, 2. Το είδος του 
περιεχομένου, 3. Η ημερομηνία παραγωγής, 4. Ο αριθμός 
παρτίδας, 5. Οι διαστάσεις (μήκος – πλάτος), 6. Ο αριθμός της 
σύμβασης και ο φορέας, 7.  Η ένδειξη «κρατικό είδος» με 
ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη, 8.  Η σήμανση πιστότητας CE.  
Έλεγχοι Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας  βάμβακος 
καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14079/2003 . Ο 
μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής 
και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας. Για τον 
εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την 
αναγκαία ποσότητα δείγματος την οποία αποστέλλει για 
έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (ΕΟΦ, ΓΧΚ κλπ). Τα δείγματα 
και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον 
προμηθευτή. ΜΕΤΡΑ 4.800 0,0869 417,12 24 517,23 
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84 240 

ΓΑΖΑ ΚΟΙΝΗ 
ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗ 
5Χ5 ΠΕΡΙΠΟΥ 
8PLY 

Περιγραφή: Τα επιθέματα γάζας κατασκευάζονται από ύφασμα 
γάζας όπως περιγράφεται στην τεχνική προδιαγραφή της 
βαμβακερής απορροφητικής γάζας 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4)  με τις 
ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές. « Τα επιθέματα να έχουν 
διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια.»  Μήκος χ 
Πλάτος (cm) Δίπλες Ελάχιστη Επιφάνεια υφάσματος 
(τετραγωνικά εκατοστά) Μήκος χ Πλάτος (cm) Δίπλες 
Ελάχιστη Επιφάνεια υφάσματος (τετραγωνικά εκατοστά)  5χ5 
(± 0,5) 8 220 10χ10 (± 0,5) 8 840 10χ20 (± 0,5) 8 1.640, 
Διαστάσεις - Συσκευασία  Κάθε εκατό (100 ±1) τεμάχια θα 
συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που να 
προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (πχ σκόνη κλπ) και 
επί της χάρτινης αυτής συσκευασίας  θα αναγράφονται όλες οι 
ενδείξεις της παραγράφου 1.3 πλήν του αριθμού σύμβασης 
και του φορέα. Ποσότητα 1.000 τεμαχίων θα τοποθετείται σε 
πλαστική συσκευασία και στη συνέχεια ποσότητα 
πολλαπλάσια των 1.000 τεμαχίων θα τοποθετείται σε 
χαρτοκιβώτια που θα επιτρέπουν την ασφαλή και εύκολη 
μεταφορά,   Επι τη τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο 
αριθμός των τεμαχίων καθώς και όλες οι ενδείξεις της 
παραγράφου 1.3. ΤΕΜ 251.200 0,0033 828,96 24 1.027,91 

85 241 

ΓΑΖΑ ΚΟΙΝΗ 
ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗ 
10Χ10 
ΠΕΡΙΠΟΥ 8PLY 

Περιγραφή: Τα επιθέματα γάζας κατασκευάζονται από ύφασμα 
γάζας όπως περιγράφεται στην τεχνική προδιαγραφή της 
βαμβακερής απορροφητικής γάζας 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4)  με τις 
ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές. « Τα επιθέματα να έχουν 
διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια.»  Μήκος χ 
Πλάτος (cm) Δίπλες Ελάχιστη Επιφάνεια υφάσματος 
(τετραγωνικά εκατοστά) Μήκος χ Πλάτος (cm) Δίπλες 
Ελάχιστη Επιφάνεια υφάσματος (τετραγωνικά εκατοστά)  5χ5 
(± 0,5) 8 220 10χ10 (± 0,5) 8 840 10χ20 (± 0,5) 8 1.640, 
Διαστάσεις - Συσκευασία  Κάθε εκατό (100 ±1) τεμάχια θα 
συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που να 
προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (πχ σκόνη κλπ) και 
επί της χάρτινης αυτής συσκευασίας  θα αναγράφονται όλες οι 
ενδείξεις της παραγράφου 1.3 πλήν του αριθμού σύμβασης 
και του φορέα. Ποσότητα 1.000 τεμαχίων θα τοποθετείται σε 
πλαστική συσκευασία και στη συνέχεια ποσότητα 
πολλαπλάσια των 1.000 τεμαχίων θα τοποθετείται σε 
χαρτοκιβώτια που θα επιτρέπουν την ασφαλή και εύκολη 
μεταφορά,   Επι τη τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο 
αριθμός των τεμαχίων καθώς και όλες οι ενδείξεις της 
παραγράφου 1.3. ΤΕΜ 1.108.000 0,0084 9.307,20 24 11.540,93 
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86 242 

ΓΑΖΑ ΚΟΙΝΗ 
ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗ 
10Χ20 
ΠΕΡΙΠΟΥ 8PLY 

Περιγραφή: Τα επιθέματα γάζας κατασκευάζονται από ύφασμα 
γάζας όπως περιγράφεται στην τεχνική προδιαγραφή της 
βαμβακερής απορροφητικής γάζας 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4)  με τις 
ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές. « Τα επιθέματα να έχουν 
διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια.»  Μήκος χ 
Πλάτος (cm) Δίπλες Ελάχιστη Επιφάνεια υφάσματος 
(τετραγωνικά εκατοστά) Μήκος χ Πλάτος (cm) Δίπλες 
Ελάχιστη Επιφάνεια υφάσματος (τετραγωνικά εκατοστά)  5χ5 
(± 0,5) 8 220 10χ10 (± 0,5) 8 840 10χ20 (± 0,5) 8 1.640, 
Διαστάσεις - Συσκευασία  Κάθε εκατό (100 ±1) τεμάχια θα 
συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που να 
προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (πχ σκόνη κλπ) και 
επί της χάρτινης αυτής συσκευασίας  θα αναγράφονται όλες οι 
ενδείξεις της παραγράφου 1.3 πλήν του αριθμού σύμβασης 
και του φορέα. Ποσότητα 1.000 τεμαχίων θα τοποθετείται σε 
πλαστική συσκευασία και στη συνέχεια ποσότητα 
πολλαπλάσια των 1.000 τεμαχίων θα τοποθετείται σε 
χαρτοκιβώτια που θα επιτρέπουν την ασφαλή και εύκολη 
μεταφορά,   Επι τη τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο 
αριθμός των τεμαχίων καθώς και όλες οι ενδείξεις της 
παραγράφου 1.3. ΤΕΜ 350.200 0,0169 5.918,38 24 7.338,79 

87 244 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 
ΓΑΖΑΣ ΣΕ 
ΡΟΛΛΟ 5CM Χ 
5 M 

 Οι επίδεσμοι γάζας είναι 20 κλωστών/cm2 και βάρους 
περίπου 25- 30gr/m2 τυλιγμένοι κυλινδρικά και κομμένοι χωρίς 
ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια),  εξαιτίας της κοπής της γάζας η 
οποία γίνεται παράλληλα προς τις κλωστές του στήμονα. Να 
είναι κατασκευασμένοι από 100% βαμβακερά υδρόφιλα 
νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. σύμφωνα με το 
Εναρμονισμένο Πρότυπο ΕΝ 14079:2003. Συσκευασμένοι σε 
ασφαλή, ατομικό, χάρτινο περιτύλιγμα  ΤΕΜ 250 0,09 22,50 24 27,90 

88 246 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  
ΓΑΖΑΣ 10CM Χ 
5 M 

 Οι επίδεσμοι γάζας είναι 20 κλωστών/cm2 και βάρους 
περίπου 25- 30gr/m2 τυλιγμένοι κυλινδρικά και κομμένοι χωρίς 

ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια),  εξαιτίας της κοπής της γάζας η 
οποία γίνεται παράλληλα προς τις κλωστές του στήμονα. Να 
είναι κατασκευασμένοι από 100% βαμβακερά υδρόφιλα 
νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. σύμφωνα με το 
Εναρμονισμένο Πρότυπο ΕΝ 14079:2003. Συσκευασμένοι σε 
ασφαλή, ατομικό, χάρτινο περιτύλιγμα  ΤΕΜ 150 0,138 20,70 24 25,67 

89 247 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 
ΓΑΖΑΣ ΣΕ 
ΡΟΛΛΟ 10CM Χ 
10CM 

 Οι επίδεσμοι γάζας είναι 20 κλωστών/cm2 και βάρους 
περίπου 25- 30gr/m2 τυλιγμένοι κυλινδρικά και κομμένοι χωρίς 
ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια),  εξαιτίας της κοπής της γάζας η 
οποία γίνεται παράλληλα προς τις κλωστές του στήμονα. Να 
είναι κατασκευασμένοι από 100% βαμβακερά υδρόφιλα 
νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. σύμφωνα με το 
Εναρμονισμένο Πρότυπο ΕΝ 14079:2003. Συσκευασμένοι σε 
ασφαλή, ατομικό, χάρτινο περιτύλιγμα  ΤΕΜ 550 0,235 129,25 24 160,27 

90 248 

ΤΟΛΥΠΙΑ 
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 
ΑΠΟ ΓΑΖΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
40 Χ 40 CM 

ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ Τολύπια γάζας 
ακτινοσκιερά. 20 κλωστών /cm σε σχήμα σφαιρικό χωρίς 
ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια). Στο εσωτερικό τους  να φέρουν 
ακτινοσκιερό νήμα υφασμένο κατά μήκος του τολύπιου, 
περιεκτικότητας τουλάχιστον 40-50% θεϊκού βαρίου Να είναι 
κατασκευασμένα από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα 
εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής.  ΤΕΜ 60.000 0,0332 1.992,00 24 2.470,08 
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ΤΟΛΥΠΙΑ 
ΓΑΖΗΣ 
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 
(ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙ
Α)  6cm Χ 6cm 

ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 
Τολύπια γάζας ακτινοσκιερά. 20 κλωστών /cm 
σε σχήμα σφαιρικό χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια). Στο 
εσωτερικό τους  να φέρουν ακτινοσκιερό νήμα υφασμένο κατά 
μήκος του τολύπιου, περιεκτικότητας τουλάχιστον 40-50% 
θεϊκού βαρίου 
Να είναι κατασκευασμένα από 100% βαμβακερά υδρόφιλα 
νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής.  
  ΤΕΜ 25.200 0,0108 272,16 24 337,48 

92 252 

ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓ
ΙΚΟ ΑΠΟ 
ΒΑΜΒΑΚΙ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΑΠΕΞΩ ΜΕ 
ΓΑΖΑ Ή ΑΛΛΟ 
ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ 
ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ 
ΞΕΦΤΙΑ ΣΕ 
ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ 
Ή ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕ
ΝΕΣ  

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ, 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΥ 
ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟ. ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 
ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΑΖΑ, ΧΩΡΙΣ ΞΕΦΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ. ΤΕΜ 5.200 0,045 234,00 24 290,16 

93 253 

ΓΑΖΑ 
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ 
ΥΔΡΟΦΙΛΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕ
ΝΗ ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 

Γάζα εμποτισμένη υδρόφιλη αποστειρωμένη μη κολλητική με 
αντιμικροβιακή δράση, που φέρει προστατευτικό χαρτί από τις 
δυο πλευρές και είναι μέσα σε φάκελο από αλουμινόχαρτο 
ερμητικά κλειστό. 

ΤΕΜ 

1.450 4,00 5.800,00 24 7.192,00 

94 254 

ΓΑΖΑ 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙ
ΑΣ 

Γάζα τραχειοστομίας αποστειρωμένη, καθαρή από όποια 
χημική ουσία, που να επιτρέπει να περνά ο αέρας και να 
αποτελεί φράγμα μικροβίων. Από υλικό non- woven, ώστε να 
μην κολλά στο τραύμα, σε ατομική συσκευασία με σχισμή 
μέχρι το κέντρο και με διάσταση περίπου 10Χ10CM . 

ΤΕΜ 

3.000 0,075 225,00 24 279,00 

95 255 

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ 
ΑΦΡΩΔΗ ΜΕ 
ΙΜΠΟΥΠΡΟΦΑ
ΝΗ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 
ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 
20Χ20 
ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

Αφρώδη επιθέματα πολυουραιθάνης αποστειρωμένα μη 
κολλητικά με προσθήκη υδροενεργής Ιμπουπροφαίνης 
ομοιογενώς κατανεμημένη σε όλο το αφρώδες στρώμα, το 
οποίο να έχει άμεση και συνεχόμενη επαφή με τα τοιχώματα 
του έλκους χωρίς παρεμβολή άλλων στρωμάτων. Για μείωση 
του πόνου σε εξιδρωματικά έλκη 
Διαστάσεις: 15 cm Χ15cm περίπου 
Διαστάσεις: 20 cm Χ20cm περίπου 

ΤΕΜ 

100 22,56 2.256,00 24 2.797,44 
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ΒΑΜΒΑΚΙ 
ΝΑΡΘΗΚΩΝ 
10CM 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 80-85%, ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΕΛΑΤΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟ 
ΝΕΡΟ, ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ, . ΝΑ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΕΜ 2.000 0,0974 194,80 24 241,55 

97 257 

ΒΑΜΒΑΚΙ 
ΝΑΡΘΗΚΩΝ 
12CM  

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 80-85%, ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΕΛΑΤΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟ 
ΝΕΡΟ, ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ, . ΝΑ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΕΜ 1.600 0,1178 188,48 24 233,72 

98 258 

ΒΑΜΒΑΚΙ 
ΝΑΡΘΗΚΩΝ 
15CM 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 80-85%, ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΕΛΑΤΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟ 
ΝΕΡΟ, ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ, . ΝΑ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΕΜ 2.500 0,1442 360,50 24 447,02 

99 259 

ΒΑΜΒΑΚΙ 
ΝΑΡΘΗΚΩΝ 
20CM 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 80-85%, ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΕΛΑΤΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟ 
ΝΕΡΟ, ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ, . ΝΑ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΕΜ 1.500 0,1982 297,30 24 368,65 

100 260 

ΒΑΜΒΑΚΙ 
ΝΑΡΘΗΚΩΝ 8CM 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 80-85%, ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΕΛΑΤΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟ 
ΝΕΡΟ, ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ, . ΝΑ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΕΜ 800 0,0799 63,92 24 79,26 

101 264 

ΒΑΜΒΑΚΙΑ 
ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
(PATTIES) 
15Χ50ΜΜ 

ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΠΟ 100% ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΒΑΜΒΑΚΙ, ΥΔΡΟΦΥΛΑ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΝΗΜΑΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 45% ΘΕΙΚΟΥ ΒΟΡΙΟΙ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ 
ΛΕΥΚΑΝΣΕΩΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΜ 3.500 0,8500 2.975,00 24 3.689,00 
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ΒΑΜΒΑΚΙ 
ΥΔΡΟΦΙΛΟ 1000 
GR 

ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ, ΛΕΥΚΟ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ, ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ, 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΣΕ 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΓΡΑΜ.  ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. ΤΕΜ 1.500 2,29 3.435,00 24 4.259,40 

103 270 

ΓΑΖΑ ΜΕ 
ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 10 X 
30CM 

Να είναι σε ατομική συσκευασία και αποστειρωμένες  με 
ακτίνες γ.      Σε κάθε φάκελο να αναγράφεται ο αριθμός 
παρτίδας, η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης του 
προϊόντος. 
Να έχουν αντικολλητική επίστρωση ,με υδρόφιλη 
απορροφητική non woven γάζα στο σημείο επαφής με το 
τραύμα.  
Να έχουν αυτοκόλλητη περιμετρική στήριξη για προστασία του 
τραύματος από δευτερογενή  μόλυνση. 
Να αφαιρούνται ανώδυνα. 
Η επίστρωση τους να είναι από υποαλλεργικό υλικό. 
Να είναι πορώδης για πολύ καλό αερισμό του δέρματος και 
του τραύματος. Να είναι διαπερατή στο οξυγόνο και στους 
υδρατμούς. 
Να έχουν ελαστικότητα, (να ακολουθούν τις κινήσεις του 
δέρματος) ώστε να μπορούν εύκολα να εφαρμοσθούν σε 
δύσκολα ανατομικά περιοχές. 
Να είναι αδιάβροχες και αδιαπέραστες από νερό και μικρόβια. 
Να έχουν καλή απορροφητικότητα ΤΕΜ 10.900 0,0828 902,52 24 1.119,12 

104 271 

ΓΑΖΑ ΜΕ 
ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 10 X 
20CM 

Να είναι σε ατομική συσκευασία και αποστειρωμένες  με 
ακτίνες γ.      Σε κάθε φάκελο να αναγράφεται ο αριθμός 
παρτίδας, η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης του 
προϊόντος. 

Να έχουν αντικολλητική επίστρωση ,με υδρόφιλη 
απορροφητική non woven γάζα στο σημείο επαφής με το 
τραύμα.  
Να έχουν αυτοκόλλητη περιμετρική στήριξη για προστασία του 
τραύματος από δευτερογενή  μόλυνση. 
Να αφαιρούνται ανώδυνα. 
Η επίστρωση τους να είναι από υποαλλεργικό υλικό. 
Να είναι πορώδης για πολύ καλό αερισμό του δέρματος και 
του τραύματος. Να είναι διαπερατή στο οξυγόνο και στους 
υδρατμούς. 
Να έχουν ελαστικότητα, (να ακολουθούν τις κινήσεις του 
δέρματος) ώστε να μπορούν εύκολα να εφαρμοσθούν σε 
δύσκολα ανατομικά περιοχές. 
Να είναι αδιάβροχες και αδιαπέραστες από νερό και μικρόβια. 
Να έχουν καλή απορροφητικότητα ΤΕΜ 19.600 0,0600 1.176,00 24 1.458,24 
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ΓΑΖΑ ΜΕ 
ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 10 X 
25CM 

Να είναι σε ατομική συσκευασία και αποστειρωμένες  με 
ακτίνες γ.      Σε κάθε φάκελο να αναγράφεται ο αριθμός 
παρτίδας, η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης του 
προϊόντος. 
Να έχουν αντικολλητική επίστρωση ,με υδρόφιλη 
απορροφητική non woven γάζα στο σημείο επαφής με το 
τραύμα.  
Να έχουν αυτοκόλλητη περιμετρική στήριξη για προστασία του 
τραύματος από δευτερογενή  μόλυνση. 
Να αφαιρούνται ανώδυνα. 
Η επίστρωση τους να είναι από υποαλλεργικό υλικό. 
Να είναι πορώδης για πολύ καλό αερισμό του δέρματος και 
του τραύματος. Να είναι διαπερατή στο οξυγόνο και στους 
υδρατμούς. 
Να έχουν ελαστικότητα, (να ακολουθούν τις κινήσεις του 
δέρματος) ώστε να μπορούν εύκολα να εφαρμοσθούν σε 
δύσκολα ανατομικά περιοχές. 
Να είναι αδιάβροχες και αδιαπέραστες από νερό και μικρόβια. 
Να έχουν καλή απορροφητικότητα ΤΕΜ 18.400 0,0688 1.265,92 24 1.569,74 
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ΓΑΖΑ ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 
ΔΙΑΦΑΝΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 10 Χ 
10CM  

 
Επιθέματα τραύματος με διαφανή μεμβράνη με γάζα 
αυτοκόλλητα, απορροφητικά και αδιάβροχα  
Να είναι σε ατομική συσκευασία και αποστειρωμένες  με 
ακτίνες γ.      Σε κάθε φάκελο να αναγράφεται ο αριθμός 
παρτίδας, η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης του 
προϊόντος. 
Να έχουν αντικολλητική επίστρωση ,με υδρόφιλη 
απορροφητική non woven γάζα στο σημείο επαφής με το 
τραύμα  με ημιπερατή αδιάβροχη ταινία πολυουρεθάνης 
(διαπερατή στο οξυγόνο και στους υδρατμούς) και στεγανό 
πυρήνα. Η διαφάνειά τους να επιτρέπει την παρακολούθηση 
της περιοχής γύρω από το τραύμα καθώς και της 
απορροφητικότητας του επιθέματος του τραύματος. Να έχουν 
ελαστικότητα, (να ακολουθούν τις κινήσεις του δέρματος) ώστε 
να μπορούν εύκολα να εφαρμοσθούν σε δύσκολα ανατομικά 
περιοχές. 
Να είναι αδιάβροχες και αδιαπέραστες από νερό και μικρόβια. 
Να έχουν καλή απορροφητικότητα  ΤΕΜ 37.800 0,0364 1.375,92 24 1.706,14 
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ΓΑΖΑ ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 
ΔΙΑΦΑΝΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 10 Χ 
15CM  

 
Επιθέματα τραύματος με διαφανή μεμβράνη με γάζα 
αυτοκόλλητα, απορροφητικά και αδιάβροχα  
Να είναι σε ατομική συσκευασία και αποστειρωμένες  με 
ακτίνες γ.      Σε κάθε φάκελο να αναγράφεται ο αριθμός 
παρτίδας, η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης του 
προϊόντος. 
Να έχουν αντικολλητική επίστρωση ,με υδρόφιλη 
απορροφητική non woven γάζα στο σημείο επαφής με το 
τραύμα  με ημιπερατή αδιάβροχη ταινία πολυουρεθάνης 
(διαπερατή στο οξυγόνο και στους υδρατμούς) και στεγανό 
πυρήνα. Η διαφάνειά τους να επιτρέπει την παρακολούθηση 
της περιοχής γύρω από το τραύμα καθώς και της 
απορροφητικότητας του επιθέματος του τραύματος. Να έχουν 
ελαστικότητα, (να ακολουθούν τις κινήσεις του δέρματος) ώστε 
να μπορούν εύκολα να εφαρμοσθούν σε δύσκολα ανατομικά 
περιοχές. 
Να είναι αδιάβροχες και αδιαπέραστες από νερό και μικρόβια. 
Να έχουν καλή απορροφητικότητα  ΤΕΜ 23.600 0,1160 2.737,60 24 3.394,62 
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108 280 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕ 
ΓΑΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 
(ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ). 

Υποαλλεργικά αυτοκόλλητα επιθέματα τύπου Hansaplast για 
μικρά τραύματα (αιμοληψία, μικροεκδορές), αδιάβροχα, 
αποστειρωμένα με ακτίνες γ.  
Κατασκευασμένο από διάτρητη ταινία βινιλίου, που επιτρέπει 
στο δέρμα να αναπνέει. Στο μέσον του επιθέματος να υπάρχει 
απορροφητικό επίθεμα γάζας, το οποίο να μην κολλάει στην 
επιφάνεια του τραύματος Συσκευασμένα σε ατομική 
συσκευασία. Διαστάσεις : α] στρογγυλά διαμέτρου 22 έως 23 
χιλ. β] μακρόστενα 2 Χ 7 cm περίπου ΤΕΜ 73.800 0,0043 317,34 24 393,50 
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ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡ
Α  ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ 
ΦΛΕΒΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 
6 cm Χ 7 cm 
περίπου 

Αυτοκόλλητη διαφανής μεμβράνη, υποαλλεργική, για 
συγκράτηση φλεβοκαθετήρων, (με εγκοπή). Διαφανής λεπτή 
μεμβράνη (φίλμ) ,για την κάλυψη σημείων ενδοφλέβιας 
πρόσβασης, με υφασμάτινο περιθώριο για καλύτερη 
στερέωση. Απλό σύστημα διάθεσης που να επιτρέπει την 
τοποθέτηση με το ένα χέρι. Να προστατεύει την περιοχή από 
μικρόβια και μολυσμένα υγρά. Να είναι διαπερατό 
επιτρέποντας την εξάτμιση των υδρατμών και την εισροή 
οξυγόνου, αλλά και να αποτελεί απόλυτο μικροβιακό φραγμό. 
Το εξωτερικό περίβλημα να αποκολλάται σε δύο φάσεις για 
καλύτερη εφαρμογή. ΤΕΜ 95.500 0,0494 4.717,70 24 5.849,95 

              196.773,87   243.999,60 
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Απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων (δείγμα – αντίδειγμα) και ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 
του ν. 4412/2016.  

 

Προσφορές υποβάλλονται για την πλήρη ποσότητα ανά είδος, είτε για το σύνολο των ειδών, είτε για 
μεμονωμένα τμήματα, είτε για περισσότερα του ενός τμήματα. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 196.774,19 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 244.000,00 €). 

 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα του Γ.Ν. 
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»  για παράταση του χρόνου ισχύος της για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους 
και τιμές.  

Διευκρίνηση: Η παράταση για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές. δεν αφορά σε υπέρβαση 
των ποσοτήτων των ειδών του διαγωνισμού, ούτε της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών. 

 

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

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

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

 

 

 

 

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

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

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 

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

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

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

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

 Του π.δ. 39/2017 (Α΄ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π» 

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

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63453/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

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

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  
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 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

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

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

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

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 Τις με αριθμ. 924/16/9-11-2016, 1422/41/12-12-2018, 632/16/14-6-2017, 229/16/30-10-2019, 
999/17/23-11-2016, 555/11/24-8-2016, 554/11/24-8-2016 Αποφάσεις  ενιαίου Δ.Σ.  και 411/28/24-11-
2021 και 412/28/24-11-2021 Αποφάσεις ΔΣ Νοσοκομείου έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών των ειδών 
του διαγωνισμού. 

 Η με αριθμ. 116/7/07-04-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.«Βενιζέλειο-Πανάνειο», «Έγκριση 
Προγράμματος Συμβάσεων διαχειριστικού έτους 2021» 

 Η με αριθμ. 415/28/24-11-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.«Βενιζέλειο-Πανάνειο» με θέμα την έγκριση 
διενέργειας διαγωνισμού 

 Η με αριθμ. 1269/2-12-2021 (ΑΔΑ: Ω24Φ46906Ο-Π5Β) απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28Η /3/2022 και ώρα 15.00 μ.μ. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η  22/12/2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15.00 μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)  

 

 

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

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Δεν απαιτείται. 

 

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 145382 
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν. 4412/2016 :  

1.  Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ, ημερομηνία δημοσίευσης 22/12/2021  

 

 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL):   www.venizeleio.gr  στη διαδρομή: Νέα- Ανακοινώσεις ► Γραφείο Προμηθειών  

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους,  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.venizeleio/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

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

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 
με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική.  

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των 
προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα  χωρίς να απαιτείται επικύρωσή 
τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων 
πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός 
φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την 
αναθέτουσα αρχή 

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
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Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII της παρούσης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
 
Προς διευκόλυνση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της ως άνω εγκυρότητας παρακαλούνται οι 
οικονομικοί φορείς να δηλώσουν στον (υπο) φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά (βλ. 
παράγραφο 2.4.3.1 της παρούσης) τα στοιχεία επικοινωνίας του καταστήματος του εκδότη της εγγυητικής 
επιστολής που υποβάλλουν (αριθμός ή περιοχή καταστήματος, τηλέφωνο και e-mail αρμοδίου 
υπαλλήλου). 

 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

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

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 
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Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 2% 
επί της εκτιμώμενης αξίας των προσφερομένων τμημάτων της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ ποσού 3.936,00 € 
ευρώ (τρεις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι ευρώ)(αριθμητικώς και ολογράφως) για το σύνολο των 
τμημάτων της διακήρυξης.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ 
εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016). 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα VIII της παρούσης. 

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη 
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή 
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις 
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
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ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3 (ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ) 
 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
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θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός 

2.2.3.5. ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
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σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

Κριτήρια   Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

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

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι  διαθέτουν/ παρέχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 
των τελευταίων τριών (3) ετών, τουλάχιστον ίσο με την εκτιμώμενη αξία των προσφερομένων ειδών της 
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 

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

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της διακήρυξης όπως αυτές 
προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές». 

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

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις της διακήρυξης όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές».  
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Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος 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 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.   

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  





Ανήκει στην Δ/ξη : 53/2021 

 

 

Σελίδα 46 

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

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

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 
από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 
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παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 

α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 





Ανήκει στην Δ/ξη : 53/2021 

 

 

Σελίδα 48 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
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ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη 
άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών οικονομικών 
χρήσεων. 

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

 Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
όλα τα αποδεικτικά, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς τα κριτήρια τεχνικής 
ικανότητας.  

 Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κατάλληλα 
αποδεικτικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   
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 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

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

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής . 

2.3.2 (ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ) 

2.3.3 (ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ) 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
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αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 
(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες).  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
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λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ  και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
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ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου. 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου ο 
οικονομικός φορέας να δηλώνει ότι:  
 

• Δεν υπάγεται στις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ) της παρ. 2 του αρ. 73 του Ν. 4412/2016 περί 
αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής 
νομοθεσίας  
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• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 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.  

• Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

• Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί  

• Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  

• Δεσμεύεται, κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για την απαρέγκλιτη τήρηση των 
διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 
Σημειώνονται τα ακόλουθα:  
1. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) η ανωτέρω υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, 
υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου οικονομικού φορέα με ψηφιακή υπογραφή και 
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.  
2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή.  
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  
 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  II  
της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω Παράρτημα 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς 
και τους υπεργολάβους που προτείνουν 

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

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά  συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα II της διακήρυξης:  

Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.  

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη  
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Κεφ. 1.3 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) της παρούσας διακήρυξης.  

Στην οικονομική προσφορά, θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή, η τιμή και ο κωδικός του 
υλικού αν υπάρχει στο τρέχον Παρατηρητήριο τιμών. 
 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια στον τρόπο πληρωμής που περιγράφεται 
στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών 
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 
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αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 





Ανήκει στην Δ/ξη : 53/2021 

 

 

Σελίδα 58 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 1Η/ 04 /2022, Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 
10.30 π.μ. 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους 
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β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. Σε κάθε περίπτωση η 
κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών 
εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 
κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 
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Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
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όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού,  
μπορεί να  κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από 
αυτή που καθορίζεται στην διακήρυξη σε ποσοστό και ως εξής:  εκατό είκοσι τοις εκατό (120%) στην 
περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ογδόντα τοις εκατό (80%) στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας.   

 

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 
οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
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«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου (Δοικητικό Εφετείο Χανίων) Το αυτό ισχύει και σε 
περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του 
ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
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προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 
Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η 
παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της 
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 
διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης.  Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα VIII της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 
τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα 3 μηνών. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία 
του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους 
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων 
και του εκπρόθεσμου.  

4.1.2.  ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.. 

 
4.3.3.  ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.4.4.  ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, 
κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε 
υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας 
περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : το 100% της συμβατικής 
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών (και για τμηματικές παραδόσεις) 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 
δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, με την επιφύλαξη 
της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 
203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση 
της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο 
της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 
προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
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τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 
μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 
αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών 
που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. 
Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 
διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
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σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην Διαχείριση του Νοσοκομείου, εντός 
τεσσάρων (4) ημερών από την λήψη έγγραφης παραγγελίας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 
ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 
συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα ΙΧ της παρούσας. 

 Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
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Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στον από τη σύμβαση καθοριζόμενο χρόνο 

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

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

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

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 
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6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5  Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

6.6  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ  

6.7  Αναπροσαρμογή τιμής  

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια «Επιδέσμων (Επιδεσμικό Υλικό Διάφορο)», με αρ. 
διακ. 53/2021, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 
Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται επίσης και κάθε άλλο υλικό, εργασία και υποχρέωση 
που περιγράφεται αναλυτικά στην διακήρυξη και τα παραρτήματά της. 
Τα ζητούμενα προμηθευόμενα είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων CPV : 33141110-4 Επίδεσμοι (Επιδεσμικό Υλικό Διάφορο). 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 244.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 % στα πλαίσια του Προγραμματισμού Προμηθειών, Διαχειριστικού έτους 2021.  

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 196.774,19 €. 
Φ.Π.Α 24% 
 
Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 244.000,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠA, 24% στα 
πλαίσια του Προγραμματισμού Προμηθειών, Διαχειριστικού έτους 2021.  

 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε 
για το σύνολο των ζητουμένων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο 

της ζητούμενης ποσότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές) 

 

 

                                                                      ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ 

 

 

 

Α/Α 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓ
ΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 5 
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ 
ΜΗΡΟΥ EXTRA LARGE 

Αντιθρομβωτικές  κάλτσες  για πρόληψη ή αντιμετώπιση θρόμβων σε ασθενείς 
που είναι κλινήρεις ή μη, εγκύους , για προεγχειρητική ή και μετεγχειρητική χρήση. 
Να διαθέτουν σιλικόνη στο μηρό για σταθεροποίηση της κάλτσας. Να έχουν 
ελαστικότητα και στους δύο άξονες.  Να μην περιέχει LATEX. Να είναι 
κατασκευασμένες από ελαστίνη 18% (περίπου) και πολυαμίδιο  82% (περίπου) 
για υψηλή ελαστικότητα και αντοχή. Να δρουν αντιμικροβιακά και αντιμυκητιακά 
στα δάκτυλα. Να διαθέτουν σύστημα επιβεβαίωσης σωστού μεγέθους στο μηρό. 
Να διαθέτουν κατάλληλη αντιμικροβιακή ύφανση ώστε να αναπνέει το δέρμα.Η 
πίεση που ασκείται να είναι 18mm Hg -21mm Hg στον αστράγαλο, η οποία να 
μειώνεται σταδιακά προς το μηρό στα 14 -10 και 8mm Hg.Να διαθέτουν μεζούρες 
μέτρησης σωστού μεγέθους. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΜΗΡΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 
ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ  ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 
(MIN) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ( MAX ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Να δίνουν την 
δυνατότητα πολλαπλής χρήσης και πλύσης. Να είναι διαθέσιμες σε τρείς τύπους : 
γόνατου, μηρού και μηρού με ζώνη. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΓΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ 

2 6 
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ 
ΜΗΡΟΥ LARGE  

Αντιθρομβωτικές  κάλτσες  για πρόληψη ή αντιμετώπιση θρόμβων σε ασθενείς 
που είναι κλινήρεις ή μη, εγκύους , για προεγχειρητική ή και μετεγχειρητική χρήση. 
Να διαθέτουν σιλικόνη στο μηρό για σταθεροποίηση της κάλτσας. Να έχουν 
ελαστικότητα και στους δύο άξονες.  Να μην περιέχει LATEX. Να είναι 
κατασκευασμένες από ελαστίνη 18% (περίπου) και πολυαμίδιο  82% (περίπου) 
για υψηλή ελαστικότητα και αντοχή. Να δρουν αντιμικροβιακά και αντιμυκητιακά 
στα δάκτυλα. Να διαθέτουν σύστημα επιβεβαίωσης σωστού μεγέθους στο μηρό. 
Να διαθέτουν κατάλληλη αντιμικροβιακή ύφανση ώστε να αναπνέει το δέρμα.Η 
πίεση που ασκείται να είναι 18mm Hg -21mm Hg στον αστράγαλο, η οποία να 
μειώνεται σταδιακά προς το μηρό στα 14 -10 και 8mm Hg.Να διαθέτουν μεζούρες 
μέτρησης σωστού μεγέθους. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΜΗΡΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 
ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ  ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 
(MIN) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ( MAX ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Να δίνουν την 
δυνατότητα πολλαπλής χρήσης και πλύσης. Να είναι διαθέσιμες σε τρείς τύπους : 
γόνατου, μηρού και μηρού με ζώνη. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΓΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ 

3 7 
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ 
ΜΗΡΟΥ MEDIUM  

Αντιθρομβωτικές  κάλτσες  για πρόληψη ή αντιμετώπιση θρόμβων σε ασθενείς 
που είναι κλινήρεις ή μη, εγκύους , για προεγχειρητική ή και μετεγχειρητική χρήση. 
Να διαθέτουν σιλικόνη στο μηρό για σταθεροποίηση της κάλτσας. Να έχουν 
ελαστικότητα και στους δύο άξονες.  Να μην περιέχει LATEX. Να είναι 
κατασκευασμένες από ελαστίνη 18% (περίπου) και πολυαμίδιο  82% (περίπου) 
για υψηλή ελαστικότητα και αντοχή. Να δρουν αντιμικροβιακά και αντιμυκητιακά 
στα δάκτυλα. Να διαθέτουν σύστημα επιβεβαίωσης σωστού μεγέθους στο μηρό. 
Να διαθέτουν κατάλληλη αντιμικροβιακή ύφανση ώστε να αναπνέει το δέρμα.Η 
πίεση που ασκείται να είναι 18mm Hg -21mm Hg στον αστράγαλο, η οποία να 
μειώνεται σταδιακά προς το μηρό στα 14 -10 και 8mm Hg.Να διαθέτουν μεζούρες 
μέτρησης σωστού μεγέθους. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΜΗΡΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 
ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ  ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 
(MIN) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ( MAX ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Να δίνουν την 
δυνατότητα πολλαπλής χρήσης και πλύσης. Να είναι διαθέσιμες σε τρείς τύπους : 
γόνατου, μηρού και μηρού με ζώνη. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΓΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ 
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4 8 
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ 
ΜΗΡΟΥ SMALL  

Αντιθρομβωτικές  κάλτσες  για πρόληψη ή αντιμετώπιση θρόμβων σε ασθενείς 
που είναι κλινήρεις ή μη, εγκύους , για προεγχειρητική ή και μετεγχειρητική χρήση. 
Να διαθέτουν σιλικόνη στο μηρό για σταθεροποίηση της κάλτσας. Να έχουν 
ελαστικότητα και στους δύο άξονες.  Να μην περιέχει LATEX. Να είναι 
κατασκευασμένες από ελαστίνη 18% (περίπου) και πολυαμίδιο  82% (περίπου) 
για υψηλή ελαστικότητα και αντοχή. Να δρουν αντιμικροβιακά και αντιμυκητιακά 
στα δάκτυλα. Να διαθέτουν σύστημα επιβεβαίωσης σωστού μεγέθους στο μηρό. 
Να διαθέτουν κατάλληλη αντιμικροβιακή ύφανση ώστε να αναπνέει το δέρμα.Η 
πίεση που ασκείται να είναι 18mm Hg -21mm Hg στον αστράγαλο, η οποία να 
μειώνεται σταδιακά προς το μηρό στα 14 -10 και 8mm Hg.Να διαθέτουν μεζούρες 
μέτρησης σωστού μεγέθους. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΜΗΡΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 
ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ  ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 
(MIN) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ( MAX ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Να δίνουν την 
δυνατότητα πολλαπλής χρήσης και πλύσης. Να είναι διαθέσιμες σε τρείς τύπους : 
γόνατου, μηρού και μηρού με ζώνη. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΓΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ 

5 12 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 12ΜΜ  

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΧΕΙΡ/ΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΦΑΚΕΛΟ - ΤΥΠΟΥ STERIL STRIP) ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ ,ΠΟΡΩΔΕΙΣ,  ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 

6 13 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 6ΜΜ   

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΧΕΙΡ/ΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΦΑΚΕΛΟ - ΤΥΠΟΥ STERIL STRIP) ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ ,ΠΟΡΩΔΕΙΣ,  ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 

7 16 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 
ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΑΡΤΙΝΗ 
ΤΑΙΝΙΑ 5CM 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΗ  ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ ΡΕΓΙΟΝ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΨΗ , ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΙ 
ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ 
ΠΗΝΙΑ, ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ.  

8 17 
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ 2.5CM 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ  ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ  
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ , ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ 
ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ 
ΟΨΗ , ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΝΑ ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ 
ΠΗΝΙΑ, ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ 

9 18 
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ 5CM 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ  ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ  
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ , ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ 
ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ 
ΟΨΗ , ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΝΑ ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ 
ΠΗΝΙΑ, ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ 

10 22 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ 
ΔΙΑΦΑΝΗΣ 5CM 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ , 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ .(ΤΥΠΟΥ TRANSPORE), ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ 
(ΔIATΡHTH) ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΨΗ , ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΙ 
ΤΟ ΔΕΡΜΑ ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΗΝΙΑ 

11 25 

ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ 
ΡΟΛΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 12 CM. 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΥΚΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΟ 
FIBERGLASS ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΝΑ ΜΗΝ 
ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 
ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΟΧΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 5SEC Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΕΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 3 ΕΩΣ 4MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΟΙ  

12 27 

ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ 
ΡΟΛΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 6 CM. 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΥΚΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΟ 
FIBERGLASS ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΝΑ ΜΗΝ 
ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 
ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΟΧΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 5SEC Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΕΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 3 ΕΩΣ 4MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΟΙ  

13 28 

ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ 
ΡΟΛΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 8 CM. 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΥΚΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΟ 
FIBERGLASS ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΝΑ ΜΗΝ 
ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 
ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΟΧΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 5SEC Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΕΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 3 ΕΩΣ 4MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΟΙ  





Ανήκει στην Δ/ξη : 53/2021 

 

 

Σελίδα 79 

14 35 

ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 
ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
10 CM. 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΑΡΑΙΟ ΥΦΑΣΜΕΝΟ 
ΥΦΑΣΜΑ ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΜΕ ΓΥΨΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ 
ΡΟΛΩΝ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΟΥ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 
ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΥΨΟΥ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 3 - 5 
SEC  Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2 - 3MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ 
ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

15 36 

ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 
ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
12 CM. 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΑΡΑΙΟ ΥΦΑΣΜΕΝΟ 
ΥΦΑΣΜΑ ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΜΕ ΓΥΨΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ 
ΡΟΛΩΝ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΟΥ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 
ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΥΨΟΥ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 3 - 5 
SEC  Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2 - 3MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ 
ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

16 37 

ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 
ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
15 CM. 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΑΡΑΙΟ ΥΦΑΣΜΕΝΟ 
ΥΦΑΣΜΑ ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΜΕ ΓΥΨΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ 
ΡΟΛΩΝ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΟΥ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 
ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΥΨΟΥ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 3 - 5 
SEC  Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2 - 3MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ 
ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

17 38 

ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 
ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
20 CM. 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΑΡΑΙΟ ΥΦΑΣΜΕΝΟ 
ΥΦΑΣΜΑ ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΜΕ ΓΥΨΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ 
ΡΟΛΩΝ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΟΥ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 
ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΥΨΟΥ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 3 - 5 
SEC  Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2 - 3MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ 
ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

18 42 ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 1 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ  ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΣΕ ΡΟΛΑ 25 μ, ΝΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΤΟΥΣ 40ο C ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ ή ΣΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 
130ο C ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ & ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

19 44 ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 2 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ  ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΣΕ ΡΟΛΑ 25 μ, ΝΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΤΟΥΣ 40ο C ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ ή ΣΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 
130ο C ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ & ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

20 45 ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 3 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ  ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΣΕ ΡΟΛΑ 25 μ, ΝΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΤΟΥΣ 40ο C ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ ή ΣΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 
130ο C ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ & ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

21 46 ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 4 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ  ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΣΕ ΡΟΛΑ 25 μ, ΝΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΤΟΥΣ 40ο C ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ ή ΣΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 
130ο C ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ & ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

22 47 ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 5 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ  ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΣΕ ΡΟΛΑ 25 μ, ΝΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΤΟΥΣ 40ο C ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ ή ΣΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 
130ο C ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ & ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

23 48 ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 6 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ  ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΣΕ ΡΟΛΑ 25 μ, ΝΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΤΟΥΣ 40ο C ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ ή ΣΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 
130ο C ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ & ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

24 49 ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 7 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ  ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΣΕ ΡΟΛΑ 25 μ, ΝΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΤΟΥΣ 40ο C ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ ή ΣΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 
130ο C ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ & ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

25 50 ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 8 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ  ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΣΕ ΡΟΛΑ 25 μ, ΝΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΤΟΥΣ 40ο C ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ ή ΣΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 
130ο C ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ & ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

26 51 ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ NO 9 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ  ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΣΕ ΡΟΛΑ 25 μ, ΝΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΤΟΥΣ 40ο C ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ ή ΣΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 
130ο C ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ & ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 





Ανήκει στην Δ/ξη : 53/2021 

 

 

Σελίδα 80 

27 58 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΜΙΚΡΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΡΟΛΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΛΑΤΟΥΣ 10 CM ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 
ΝΗΜΑ , ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 75% 
ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ 
ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 
ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

28 59 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΜΙΚΡΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΡΟΛΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΛΑΤΟΥΣ 12 CM ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 
ΝΗΜΑ , ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 75% 
ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ 
ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 
ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

29 60 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΜΙΚΡΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΡΟΛΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΛΑΤΟΥΣ 15 CM ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 
ΝΗΜΑ , ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 75% 
ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ 
ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 
ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

30 61 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΜΙΚΡΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΡΟΛΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΛΑΤΟΥΣ 20 CM ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 
ΝΗΜΑ , ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 75% 
ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ 
ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 
ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

31 62 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΜΙΚΡΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΡΟΛΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΛΑΤΟΥΣ 6 CM ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 
ΝΗΜΑ , ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 75% 
ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ 
ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 
ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

32 63 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΜΙΚΡΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΡΟΛΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΛΑΤΟΥΣ 8 CM ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 
ΝΗΜΑ , ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 75% 
ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ 
ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 
ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

33 64 

ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 
ΤΥΠΟΥ TENSOPLAST 10 ΕΚ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ,ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ,ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ. 
ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η 
ΕΠΙΔΕΣΗ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΥΝΑΤΗ ΑΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ 
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ. 

34 65 

ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 
ΤΥΠΟΥ TENSOPLAST 6 ΕΚ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ,ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ,ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ. 
ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η 
ΕΠΙΔΕΣΗ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΥΝΑΤΗ ΑΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ 
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ. 

35 66 

ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 
ΤΥΠΟΥ TENSOPLAST 8 ΕΚ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ,ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ,ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ. 
ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η 
ΕΠΙΔΕΣΗ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΥΝΑΤΗ ΑΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ 
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ. 

36 70 

ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VELCRO 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΓ. LARGE 

Να είναι από αφρολέξ. Να έχει επένδυση από σωληνοειδές ελαστικό ύφασμα  και 
κλείσιμο με αυτοκόλλητο (velcro).Να είναι ανατομικό. Να είναι αεριζόμενο, 
αντιαλλεργικό,  αντιεφιδρωτικό και μη τοξικό. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά 
την ακτινολογική εξέταση. Να μπορεί να πλυθεί. 

37 71 

ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VELCRO 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΓ. MEDIUM 

Να είναι από αφρολέξ. Να έχει επένδυση από σωληνοειδές ελαστικό ύφασμα  και 
κλείσιμο με αυτοκόλλητο (velcro).Να είναι ανατομικό. Να είναι αεριζόμενο, 
αντιαλλεργικό,  αντιεφιδρωτικό και μη τοξικό. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά 
την ακτινολογική εξέταση. Να μπορεί να πλυθεί. 





Ανήκει στην Δ/ξη : 53/2021 

 

 

Σελίδα 81 

38 72 

ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VELCRO 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΓ. SMALL 

Να είναι από αφρολέξ. Να έχει επένδυση από σωληνοειδές ελαστικό ύφασμα  και 
κλείσιμο με αυτοκόλλητο (velcro).Να είναι ανατομικό. Να είναι αεριζόμενο, 
αντιαλλεργικό,  αντιεφιδρωτικό και μη τοξικό. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά 
την ακτινολογική εξέταση. Να μπορεί να πλυθεί. 

39 73 

ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ 
ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VELCRO 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE 

Να είναι από ελαστικό ημίσκληρο αφρολέξ. Να έχει επένδυση από σωληνοειδές 
ελαστικό ύφασμα  και κλείσιμο με αυτοκόλλητο (velcro).Να είναι ανατομικό. Να 
είναι αεριζόμενο, αντιαλλεργικό,  αντιεφιδρωτικό και μη τοξικό. Να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί κατά την ακτινολογική εξέταση. Να μπορεί να πλυθεί. 

40 94 

ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
ΑΥΧΕΝΟΣ  ΤΥΠΟΥ 
PHILADELPHIA ΜΕ ΟΠΗ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ MEDIUM 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Αυχενικό κολάρο στήριξης σκληρό τύπου philadelphia για υψηλού βαθμού 
ακινητοποίηση και συμμετρική εφαρμογή  Να είναι κατασκευασμένο από πλαστικό 
υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής.   Να φέρει δύο εργονομικές βαλβίδες ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΑΘΟΥ ΚΑΙ ΙΝΙΑΚΟΥ (P.V.C.ΥΛΙΚΟ). που μπορούν να 
διαμορφωθούν.  Για το κλείσιμο να διαθέτει αυτοκόλλητο (velcro).  Με οπή για 
τραχειοστομημένους ασθενείς  Μέγεθος ενηλίκων SMALL με  περιφέρεια αυχένος 
30-35 cm Μέγεθος ενηλίκων MEDIUM με περιφέρεια αυχένος 35-40 cm Μέγεθος 
ενηλίκων LARGE με περιφέρεια  αυχένος 40-45 cm  

41 95 

ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
ΑΥΧΕΝΟΣ  ΤΥΠΟΥ 
PHILADELPHIA ΜΕ ΟΠΗ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Αυχενικό κολάρο στήριξης σκληρό τύπου philadelphia για υψηλού βαθμού 
ακινητοποίηση και συμμετρική εφαρμογή  Να είναι κατασκευασμένο από πλαστικό 
υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής.   Να φέρει δύο εργονομικές βαλβίδες ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΑΘΟΥ ΚΑΙ ΙΝΙΑΚΟΥ (P.V.C.ΥΛΙΚΟ). που μπορούν να 
διαμορφωθούν.  Για το κλείσιμο να διαθέτει αυτοκόλλητο (velcro).  Με οπή για 
τραχειοστομημένους ασθενείς  Μέγεθος ενηλίκων SMALL με  περιφέρεια αυχένος 
30-35 cm Μέγεθος ενηλίκων MEDIUM με περιφέρεια αυχένος 35-40 cm Μέγεθος 
ενηλίκων LARGE με περιφέρεια  αυχένος 40-45 cm  

42 102 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 1'' 
ΤΥΠΟΥ ZIMMER 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ZIMMER ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΓΙΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ 
ΔΑΚΤΥΛΩΝ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ. 
NA KOBONTAI EΥΚΟΛΑ ΜΕ ΨΑΛΙΔΙ 

43 103 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 1/2'' 
ΤΥΠΟΥ ZIMMER 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ZIMMER ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΓΙΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ 
ΔΑΚΤΥΛΩΝ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ. 
NA KOBONTAI EΥΚΟΛΑ ΜΕ ΨΑΛΙΔΙ 

44 104 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 3/4'' 
ΤΥΠΟΥ ZIMMER 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ZIMMER ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΓΙΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ 
ΔΑΚΤΥΛΩΝ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ. 
NA KOBONTAI EΥΚΟΛΑ ΜΕ ΨΑΛΙΔΙ 

45 105 
ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΧΕΙΡΟΣ CUFF 

ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣCUFF ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ 
ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ. ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΕΤΑΙ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΡΟΛΑ 5 Η 6 
CM. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ CLIPS Η SCRUCH ΠΟΥ ΝΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 

46 106 
ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ Ή 
ΠΡΟΩΡΑ 

ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ ΜΩΡΑ ΜΕ ΥΠΕΡ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ, 
ΠΟΥ ΝΑ ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΛΑ «ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ» ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ 
ΠΑΝΑΣ. ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΑΛΟ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΑΝΑΚΟΛΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ (ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ) ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΦΑΛΟ, 
ΛΕΠΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΚΑΒΑΛΟ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ «ΑΝΑΠΝΕΕΙ» ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΟ, ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟ 
ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ 

47 107 ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE 

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ  ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ (NON WOVEN) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ 
ΜΕ ALOE VERA, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ 
ΠΑΝΤΑ ΣΤΕΓΝΟ   Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΙ SAP (SUPER ABSORBENT PRODUCT) ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΟΣΜΕΣ   ΣΤΑ ΠΛΑΪΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
«ΦΡΑΓΜΑΤΑ» ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ   ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΝΑ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΟΥΡΙΤΣΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ (LATEX FREE) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ   ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ «ΔΕΙΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ» 
ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΧΤΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑ.  

48 108 ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 3-10KG 

ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟ 3-10 ΚΙΛΑ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΝΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΔΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, 
ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ «ΑΝΑΠΝΕΕΙ» ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΟ, ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟ 
ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ 
ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΪΝΑ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 
ΔΙΑΡΡΟΕΣ 

49 109 

ΣΕΤ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 
ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΣΕΤ  ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ, ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ 
ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΤΟ ΚΟΡΔΟΝΙ, ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟ 
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50 110 

ΣΕΤ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 
ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΠΑΙΔΙΚΟ 

ΣΕΤ  ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ, ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ 
ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΤΟ ΚΟΡΔΟΝΙ, ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟ 

51 115 
ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ 40Χ60 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

H ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΤΥΜΕΝΗ ΑΠΟ NON-WOVEN ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΠΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΡΡΟΗ. 

52 116 
ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ 60Χ90 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

H ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΤΥΜΕΝΗ ΑΠΟ NON-WOVEN ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΠΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΡΡΟΗ. 

53 118 
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 
5 KGR 

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΑΛΑΚΗΣ ΥΦΗΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ, ΝΑ ΜΗΝ 
ΕΙΝΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΚΙΛΩΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΦΥΛΛΟΥ 60Χ40 ΠΕΡΙΠΟΥ  ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΟΥ 5 GR ΠΕΡΙΠΟΥ 

54 158 ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΡΙΝΙΚΟΙ 10 CM 

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ ΡΙΝΟΣ (ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΑ & ΣΥΝΕΧΗ ΚΥΤΤΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 15 
ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΟΓΓΟΥ &ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ  ΣΕ 2-3΄΄ 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΝΑ 
ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΣΧΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΑΦΗΝΟΥΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΙ 

55 161 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ- ΑΠΩΘΗΣΗ 
ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Να είναι κατασκευασμένος από 100% κυτταρίνη. Να εισάγεται ενδοσκοπικά μέσω 
τροκάρ 12ΜΜ. Να διογκώνεται με φυσιολογικό ορό και να απορροφά έως 150ML 
σωματικών υγρών. Να επιτρέπει την ανύψωση της θέσης του ασθενούς σε 
οριζόντια θέση. Να ανιχνεύεται ακτινοσκοπικά και να μην αφήνει υπολείμματα. Να 
διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία του ενός τεμαχίου. Διάσταση 24Χ8Χ8 
cm. 

56 162 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΌ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ ΣΕ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 CM 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ 
ΠΡΟΩΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 
ΚΟΛΛΗΜΑ 

ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ (ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ) ·Αυτοκόλλητη ταινία σε χρώμα λευκό από, 
συνθετικό μετάξι, με συνθετική υποαλεργική κόλλα, κατάλληλη για πολύ 
ευαίσθητες επιδερμίδες (πχ. Νεογνών). ·Να κολλάει ισχυρά στο στεγνό δέρμα και 
να αφαιρείται ανώδυνα χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας. ·Να επιτρέπει την 
κυκλοφορία αέρα. ·Να είναι αδιάβροχη και να κόβεται εύκολα. ·Να είναι φάρδους 
5cm. 

57 163 
ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΝΕΟΓΝΩΝ 

Υποαλλεργικά. Χωρίς αλκοόλη (οινόπνευμα). Χωρίς σαπούνι. Με ουδέτερο PH. 
Να είναι ήπια και απαλά, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ευαίσθητο δέρμα 
των νεογνών.  

58 164 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ 12,5CM X 
4,5M 

Νάρθηκες ρητίνης από πλεγμένο υαλοβάμβακα διαπερατός από τον αέρα και το 
νερό και από τις δυο πλευρές, ελαφρύς, με ισχυρή υποστήριξη, εύπλαστος, 
χρόνος σταθεροποίησης μετά την τοποθέτηση έως 5 λεπτά.  

59 165 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ 15CM X 
4,5M 

Νάρθηκες ρητίνης από πλεγμένο υαλοβάμβακα διαπερατός από τον αέρα και το 
νερό και από τις δυο πλευρές, ελαφρύς, με ισχυρή υποστήριξη, εύπλαστος, 
χρόνος σταθεροποίησης μετά την τοποθέτηση έως 5 λεπτά.  

60 166 
ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 

Σετ σπόγγου αργύρου αρνητικής πίεσης 18 Χ 12,5 Χ 3,3 cm περίπου που να 
περιέχει: α. σπόγγο ομοιογενές κατανεμημένο άργυρο και λυασμένους πόρους, β. 
σωλήνα με δίσκο απορρόφησης από σιλικόνη και φίλτρο για απορρόφηση 
δυσοσμίας και γ. αυτοκόλλητη μεμβράνη. 

61 167 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 10 
ΜΕΤΡΩΝ 

Αυτοκόλλητη ταινία σε ρολό 10 μέτρων, από μη υφασμένο αδιάβροχο υλικό. 
Nα κόβεται στην επιθυμητή διάσταση για την στερέωση  καθετήρων και σωλήνων 
στο σώμα του ασθενούς.  
Να διαθέτει υποαλλεργική κόλλα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος βλάβης 
του δέρματος κατά την αφαίρεση, ειδικά μετά από μεγάλες περιόδους παραμονής 
σε αυτό.   
Να είναι αεροδιαπερατή, και  να προφυλάσσει το τραύµα από νερό και ρύπους, 
επιτρέποντας του ταυτόχρονα να αναπνέει.  
Η ταινία να είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμη και ευέλικτη για να αυξάνει την άνεση 
του ασθενούς. 

62 170 

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΛΙΠΣ (STAT-
LOCK). ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΑΜΠΟΥΛΑ 
ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ, ΙΩΔΙΟΥ ΚΑΙ 
ΓΑΖΑΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ 
ΑΛΚΟΟΛΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΩΔΗ 
ΟΥΣΙΑ.  

Στερεωτικό επίθεμα Κεντρικών Καθετήρων με πλαστικά κλίπς (Statlock), 
αποστειρωμένο μιας χρήσης, με αμπούλα βενζολίου, ιωδίου και γάζας 
εμποτισμένη  με αλκοόλη και κολλώδη ουσία.  
1. Να είναι αποστειρωμένο μιας χρήσης 
2. Να έχει πλαστικά κλίπς με σταθερούς υποδοχείς για στερέωση του καθετήρα 
Picc 
3. Να διαθέτει καθηλωτικό επίθεμα από αφρώδες υλικό σταθερών σημείων 
4. Να διαθέτει γάζα εμποτισμένη με αλκοόλη και κολλώδη ουσία 
5. Να αναφέρεται η ημερομηνία αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης. 
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63 176 

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΜΕ 
ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 20 cm  Χ 20 cm 
περίπου 

Υδροκολλοειδή επιθέματα ελκών αυτοκόλλητα αποστειρωμένα με κυτταρίνη και 
προσθήκη αλγηνικού ασβεστίου, 
• σε σχήμα πεταλούδας  για έλκη σε περιοχές δύσκολες στην εφαρμογή , 
διαστάσεις  9 cm Χ 11 cm περίπου 
• τετράγωνα, διαστάσεις  20 cm Χ 20 cm περίπου 

64 177 
ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ 

Σπρέυ για τη φροντίδα ελκών και τραυμάτων 100% απορροφήσιμο ίππειο 
κολλαγόνο, για την ανάπλαση επιθηλίου ιστού και επούλωση ελκών μικρού 
βάθους συγκευασία 70 - 80 ml 

65 180 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ, 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ 
ΕΛΚΗ ΣΕ ΦΤΕΡΝΑ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 19 cm 
Χ21cm  

Αφρώδη επιθέματα αποστειρωμένα με δυνατότητα απορρόφησης υψηλών 
εκκροών. Το απορροφητικό τμήμα του επιθέματος να έχει άμεση και συνεχή 
επαφή με τα τοιχώματα του έλκους, χωρίς παρεμβολή άλλων στρωμάτων. Το 
επίθεμα να έχει  εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει την 
διαρροή εξιδρώματος υπό συνθήκες πίεσης.  Αυτοκόλλητο με περιμετρικό 
υποαλλεργικό  απορροφητικό κολλητικό. Ειδικό σχήμα φτέρνας.  Διαστάσεις   
19cm Χ 21cm  περίπου 
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ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 20Χ20cm 

Υδροτριχοειδικά επιθέματα αποστειρωμένα με απορροφητικό στρώμα από ίνες 
πολυαιθυλενίου και κυτταρίνης που δεσμεύει το εξίδρωμα, το μετατρέπει σε τζέλ, 
απομακρύνοντας το από την επιφάνεια του έλκους, ακόμη και κάτω  από 
συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Για 
έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Με πλέγμα επαφής που να ρυθμίζει την 
απορρόφηση αποτρέποντας τη δημιουργία τζέλ στην επιφάνεια του έλκους. 
Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να 
μην επιτρέπει την διαρροή (υγρού) εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της 
μεμβράνης. Αυτοκόλλητα με φυσικό απορροφητικό κολλητικό από υποαλλεργική 
κόλλα , για την αποφυγή διαβροχής.  
Διαστάσεις: 20cm Χ 20cm  περίπου 
                    15cm Χ 15cm  περίπου 
                    10cm Χ 10cm  περίπου 
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ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 15Χ15cm 

Υδροτριχοειδικά επιθέματα αποστειρωμένα με απορροφητικό στρώμα από ίνες 
πολυαιθυλενίου και κυτταρίνης που δεσμεύει το εξίδρωμα, το μετατρέπει σε τζέλ, 
απομακρύνοντας το από την επιφάνεια του έλκους, ακόμη και κάτω  από 
συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Για 
έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Με πλέγμα επαφής που να ρυθμίζει την 
απορρόφηση αποτρέποντας τη δημιουργία τζέλ στην επιφάνεια του έλκους. Να 
φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να μην 
επιτρέπει την διαρροή (υγρού) εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της 
μεμβράνης. Αυτοκόλλητα με φυσικό απορροφητικό κολλητικό από υποαλλεργική 
κόλλα , για την αποφυγή διαβροχής. Διαστάσεις: 20cm Χ 20cm  περίπου, 15cm Χ 
15cm  περίπου, 10cm Χ 10cm  περίπου 
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ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 10Χ10cm 

Υδροτριχοειδικά επιθέματα αποστειρωμένα με απορροφητικό στρώμα από ίνες 
πολυαιθυλενίου και κυτταρίνης που δεσμεύει το εξίδρωμα, το μετατρέπει σε τζέλ, 
απομακρύνοντας το από την επιφάνεια του έλκους, ακόμη και κάτω  από 
συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Για 
έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Με πλέγμα επαφής που να ρυθμίζει την 
απορρόφηση αποτρέποντας τη δημιουργία τζέλ στην επιφάνεια του έλκους. Να 
φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να μην 
επιτρέπει την διαρροή (υγρού) εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της 
μεμβράνης. Αυτοκόλλητα με φυσικό απορροφητικό κολλητικό από υποαλλεργική 
κόλλα , για την αποφυγή διαβροχής. Διαστάσεις: 20cm Χ 20cm  περίπου, 15cm Χ 
15cm  περίπου, 10cm Χ 10cm  περίπου 
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ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 
ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ, 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
13CM Χ 13CM  ΠΕΡΙΠΟΥ 

Αφρώδες επίθεμα αποστειρωμένο  τριών στρωμάτων αυτοκόλλητο με κολλητικό 
σιλικόνης στο περιμετρικό κολλητικό, που επιτρέπει την κόλληση και 
επανακόλληση του επιθέματος, με επιπλέον εσωτερικό απορροφητικό στρώμα και 
με υδροκολλοειδή μόρια στην επιφάνεια επαφής για αύξηση ινοβλαστών και 
ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. Διαστάσεις: 13cm Χ 13cm  περίπου. Και 15 
cm  Χ 20  cm   περίπου 
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ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 
ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ, 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:  
15 CM  Χ 20  CM   ΠΕΡΙΠΟΥ 

Αφρώδες επίθεμα αποστειρωμένο  τριών στρωμάτων αυτοκόλλητο με κολλητικό 
σιλικόνης στο περιμετρικό κολλητικό, που επιτρέπει την κόλληση και 
επανακόλληση του επιθέματος, με επιπλέον εσωτερικό απορροφητικό στρώμα και 
με υδροκολλοειδή μόρια στην επιφάνεια επαφής για αύξηση ινοβλαστών και 
ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. Διαστάσεις: 13cm Χ 13cm  περίπου. Και 15 
cm  Χ 20  cm   περίπου 
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ΕΠΙΘΕΜΑ  ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ 
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ, 
ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ ΚΑΙ 
ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 
15Χ15cm 

Υδροκολλοειδές επίθεμα  μη κολλητικό με παραφινούχο (παραφίνη/ βαζελίνη) και 
αργυρούχο σουλφαδιαζίνη  σε υψηλή περιεκτικότητα (> 80% /cm2) για εγκαύματα και 
οξέα τραύματα  που χρήζουν αντιμικροβιακή προστασία  
Διαστάσεις     10 cm Χ 10 cm  περίπου 
Διαστάσεις     15cm Χ 15 cm  περίπου 
Διαστάσεις     15cm Χ 20 cm  περίπου 
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ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ME ΑΡΓΥΡΟ  
ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ Διαστάση  3Χ 30-45  
cm περίπου 

Αλγηνικό αποστειρωμένο επίθεμα μη κολλητικό σε σχήμα κορδονιού με άργυρο 
και κυτταρίνη  μεγάλης απορροφητικότητα, για έλκη με κοιλότητα και λοίμωξη 
Διαστάση  3Χ 30-45  cm περίπου. 
Κατά προτίμηση: οι συσκευασίες με μεγαλύτερο μήκος.  
(Αξιολόγηση σε τιμή ανά εκατοστό) 
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ΕΠΊΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ 
ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 
ΜΕ 3D ΠΟΛΥΜΕΡΉ ΔΟΜΉ 
ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΈΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΌ  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 18Χ18 CM ΠΕΡΊΠΟΥ 

Αφρώδες επίθεμα  αποστειρωμένο πολυουρεθάνης με 3D πολυμερή δομή 
υψηλής απορροφητικότητας,  με επιπλέον απορροφητικό στρώμα από  ίνες 
πολυεθυλαινίου και κυτταρίνης για μεγάλη συγκράτηση του εξιδρώματος υπό 
συνθήκες πίεσης, με ενιαίο διάτρητο στρώμα κολλητικής σιλικόνης με οπές 
διαμέτρου >1mm για άμεση απορρόφηση, το οποίο να καλύπτει το αφρώδες 
στρώμα και την κολλητική περιμετρική επιφάνεια για έλκη με χαμηλό έως υψηλό 
ποσοστό εξιδρώματος. Διαστάσεις     18cm Χ 18cm   περίπου 
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ  
ΣΕ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ ΦΙΑΛΗΣ ΜΕ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 

Προστατευτική κρέμα - λοσιόν χεριών - δέρματος με μαλακτικά και ενυδατικά 
στοιχεία, χωρίς να αφήνει λιπαρότητα στα χέρια, να περιέχει γλυκερίνη ή 
κολλαγόνο, να είναι πλήρως απορροφήσιμη, με ευχάριστο ή διακριτικό άρωμα,  
συσκευασία  έως  500ml με ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία σε κάθε δοχείο 
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ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ 
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΥΓΡΗ 
ΝΕΚΡΩΣΗ.  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 5Χ40CM ΠΕΡΙΠΟΥ 

Υδροκαθαριστικό απορροφητικό επίθεμα με αιμοστατικές ιδιότητες  με βαζελίνη 
και υδροκολλοειδές για καθαρισμό ελκών με υγρή νέκρωση. Διάστασεις   5Χ40cm 
περίπου,  10Χ10cm περίπου, 15Χ20cm περίπου 
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ΛΑΔΙ ΑΠΟ 
ΥΠΕΡΟΞΥΓΟΝΟΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ 
ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 

Λάδι από υπεροξυγονωμένα φυσικά λιπαρά οξέα, χωρίς φυτικά πρόσθετα για την 
πρόληψη κατακλίσεων. Συσκευασία 15-25 περίπου 
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ΕΠΊΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ 
ΑΦΡΏΔΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΆΝΗΣ  
ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΕ 3D 
ΠΟΛΥΜΕΡΉ ΔΟΜΉ ΑΠΌ 
ΠΟΛΥΜΕΡΈΣ ΥΨΗΛΉΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΌ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18Χ18ΕΚ 
ΠΕΡΊΠΟΥ 

Αφρώδες επίθεμα  αποστειρωμένο πολυουρεθάνης διαρκούς απελευθέρωσης 
υδροενεργού αργύρου  ομοιογενώς κατανεμημένου σε υψηλή περιεκτικότητα , σε 
όλη τη δομή του αφρώδους. για προφύλαξη και θεραπεία ελκών με κλινική εικόνα 
λοίμωξης.  Με 3D πολυμερή δομή υψηλής απορροφητικότητας,  με επιπλέον 
απορροφητικό στρώμα από  ίνες πολυεθυλαινίου και κυτταρίνης για μεγάλη 
συγκράτηση του εξιδρώματος υπό συνθήκες πίεσης, με ενιαίο διάτρητο στρώμα 
κολλητικής σιλικόνης το οποίο να καλύπτει το αφρώδες στρώμα και την κολλητική 
περιμετρική επιφάνεια για έλκη με χαμηλό εως υψηλό ποσοστό εξιδρώματος. 
Διαστάσεις     18cm Χ 18cm   περίπου 
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ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 
ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ Gel 
ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ 2% ΓΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

Αποστειρωμένο, αυτοκόλλητο διαφανές επίθεμα με ενσωματωμένο gel 
Χλωρεξιδίνης 2% το οποίο εφαρμόζει γύρω από το σημείο εισόδου ώστε να 
αποτρέπει τον αποικισμό φλεβικών και αρτηριακών καθετήρων και να μειώνει τον 
κίνδυνο μικροβιαιμίας από gram αρνητικά και gram θετικά μικρόβια.Να είναι 
διάφανο ώστε να επιτρέπει τον συνεχή έλεγχο του σημείου εισόδου του καθετήρα. 
Να φέρει σήμανση CΕ. Να μπορεί να παραμείνει έως 7 ημέρες χωρίς να αλλαχθεί. 
Το εξωτερικό του χάρτινο περίβλημα να αποκολλάται σε δύο φάσεις για καλύτερη 
εφαρμογή. Διαπερατό στην αναπνοή του δέρματος και συγχρόνως αδιάβροχο 
ώστε να εξασφαλίζει αποτελεσματικό φραγμό έναντι των εξωτερικών μολύνσεων. 
Σε διαστάσεις 10x12 cm +/-1 cm.  
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ΓΑΖΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΛΩΡΙΔΑΣ, 
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ 
ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟ, ΣΕ ΕΥΧΡΗΣΗ, 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 5 CM 
Χ 5Μ 

Λωρίδες γάζας εμποτισμένες με ιωδοφόρμιο αποστειρωμένες, που έχουν την 
δυνατότητα να εφαρμόζουν με ακρίβεια το αντισηπτικό στην πληγή. 
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ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΣΕ 
ΜΕΤΡΑ  

Περιγραφή:  Η   απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής 
ύφανσης, που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Χαρακτηριστικά: Η υπό 
προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου 
ΕΝ 14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από 
κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφάδες, συσσωματώματα, 
κλωστών κλπ), και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυτταρή εμφάνιση από 
οποιαδήποτε ουσία (μηχανέλαια κλπ). Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να 
φαίνεται λοξουφασμένη ( η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη είναι 90 
μοίρες). Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει 
στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079:2003 ήτοι: 1. Αριθμός 
κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm2) : 18, 2. Κλωστές ανά στήμονα 
ανά 10 εκατοστά   : 100+5, 3. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 
εκατοστά στη διεύθυνση του στήμονα:   50, 4. Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 
εκατοστά  :80+5, 5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s  ανά 5 εκατοστά στη 
διεύθυνση της κρόκης:  30, 6. Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό 
μέτρο (gr/m2): 24,   Διαστάσεις – Συσκευασία: Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(±1%) 
εκατοστά και μήκος 100 (±1%) μέτρα (m). Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε 
πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ ΖΑΚ) του ενός (1) μέτρου ή σε φύλλα με τη 
μία διάσταση 90cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά 
συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν 
προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επί του 
εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω: 1.  Το στοιχεία του 
εργοστασίου παρασκευής, 2. Το είδος του περιεχομένου, 3.  Η ημερομηνία 
παραγωγής 4.  Ο αριθμός παρτίδας, 5. Οι διαστάσεις (μήκος – πλάτος), 6. Ο 
αριθμός της σύμβασης και ο φορέας, 7.  Η ένδειξη «κρατικό είδος» με ανεξίτηλη 
κόκκινη μελάνη, 8.  Η σήμανση πιστότητας CE.   Έλεγχοι Η Ταυτοποίηση της 
απορροφητικής γάζας  βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14079/2003 . Ο μακροσκοπικός 
έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της 
προσκομισθείσας ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή 
παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγματος την οποία αποστέλλει για 
έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (ΕΟΦ, ΓΧΚ κλπ). Τα δείγματα και τα έξοδα του 
εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή. Να φέρει μια ακτινοσκιερή 
κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου ανά τριάντα (30) 
εκατοστά (cm) υφάσματος.  
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ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 
ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 40Χ40 8PLY 

Είναι υδρόφιλη αρίστης ποιότητας 100% βαμβάκι. 2. Είναι υψηλής 
απορροφητικότητας και άοσμη 3. Η πυκνότητα είναι 18 κλωστών και βάρους 
τουλάχιστον 24gr/m2, 4. Φέρουν βαριούχο ακτινοσκιερό νήμα περιεκτικότητας 
τουλάχιστον 40-50% θεϊκού βαρίου πλεγμένο σε ολο το μήκος της γάζας και είναι 
ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας 5.Φέρουν συσκευασία ασφαλή και 
πρακτική 6. Φέρουν κωδικό παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής 7. Είναι 
κομμένες ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση 8. Η 
συσκευασία είναι εύχρηστη 100 τεμάχια ανά πακέτο 9. Στο πακέτο αναφέρεται η 
ποσότητα των τεμαχίων 10. Η ύφανση είναι ορθογωνισμένη και όχι λοξή 11. Το 
πάχος της κλωστής είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση 12. Είναι σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή και ελληνική φαρμακολογία 13. Φέρουν σήμανση CE 

82 235 
ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 10Χ20 
8PLY 

Περιγραφή: Τα επιθέματα γάζας κατασκευάζονται από ύφασμα γάζας όπως 
περιγράφεται στην τεχνική προδιαγραφή της βαμβακερής απορροφητικής γάζας 1 
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4)  με τις ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές. « Τα επιθέματα να 
έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια.»  Διαστάσεις - 
Συσκευασία Μήκος χ Πλάτος (cm) Δίπλες Ελάχιστη Επιφάνεια υφάσματος 
(τετραγωνικά εκατοστά) 5χ5 (± 0,5) 8 220 10χ10 (± 0,5) 8 840 10χ20 (± 0,5) 8 
1640 Κάθε εκατό (100 ±1) τεμάχια θα συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά 
τρόπο που να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (πχ σκόνη κλπ) και επί 
της χάρτινης αυτής συσκευασίας  θα αναγράφονται όλες οι ενδείξεις της 
παραγράφου 1.3 πλήν του αριθμού σύμβασης και του φορέα. Ποσότητα 1.000 
τεμαχίων θα τοποθετείται σε πλαστική συσκευασία και στη συνέχεια ποσότητα 
πολλαπλάσια των 1.000 τεμαχίων θα τοποθετείται σε χαρτοκιβώτια που θα 
επιτρέπουν την ασφαλή και εύκολη μεταφορά,         Επι τη τελικής συσκευασίας 
θα αναγράφονται ο αριθμός των τεμαχίων καθώς και όλες οι ενδείξεις της 
παραγράφου 1.3. Να φέρουν ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 
45% θειικού βαρίου η οποία θα είναι υφασμένη ή καλά τοποθετημένη (κολλημένη) 
σε όλο το μήκος του επιθέματος.   
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83 239 ΓΑΖΑ ΚΟΙΝΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ 

Περιγραφή: Η   απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής 
ύφανσης, που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Χαρακτηριστικά: Η υπό 
προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου 
ΕΝ 14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από 
κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφάδες, συσσωματώματα, 
κλωστών κλπ), και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυτταρή εμφάνιση από 
οποιαδήποτε ουσία (μηχανέλαια κλπ). Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να 
φαίνεται λοξουφασμένη ( η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη είναι 90 
μοίρες). Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει 
στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079:2003 ήτοι: 1.  Αριθμός 
κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm2) : 18, 2. Κλωστές ανά στήμονα 
ανά 10 εκατοστά   : 100+5, 3. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 
εκατοστά στη διεύθυνση του στήμονα:   50, 4.  Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 
εκατοστά  :80+5, 5.  Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s  ανά 5 εκατοστά στη 
διεύθυνση της κρόκης:  30, 6.  Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό 
μέτρο (gr/m2): 24, Διαστάσεις – Συσκευασία: Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(±1%) 
εκατοστά και μήκος 100 (±1%) μέτρα (m). Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε 
πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ ΖΑΚ) του ενός (1) μέτρου ή σε φύλλα με τη 
μία διάσταση 90cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά 
συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν 
προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επί του 
εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω: 1. Το στοιχεία του 

εργοστασίου παρασκευής, 2. Το είδος του περιεχομένου, 3. Η ημερομηνία 
παραγωγής, 4. Ο αριθμός παρτίδας, 5. Οι διαστάσεις (μήκος – πλάτος), 6. Ο 
αριθμός της σύμβασης και ο φορέας, 7.  Η ένδειξη «κρατικό είδος» με ανεξίτηλη 
κόκκινη μελάνη, 8.  Η σήμανση πιστότητας CE.  Έλεγχοι Η Ταυτοποίηση της 
απορροφητικής γάζας  βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14079/2003 . Ο μακροσκοπικός 
έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της 
προσκομισθείσας ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή 
παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγματος την οποία αποστέλλει για 
έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (ΕΟΦ, ΓΧΚ κλπ). Τα δείγματα και τα έξοδα του 
εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή. 

84 240 
ΓΑΖΑ ΚΟΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗ 
5Χ5 ΠΕΡΙΠΟΥ 8PLY 

Περιγραφή: Τα επιθέματα γάζας κατασκευάζονται από ύφασμα γάζας όπως 
περιγράφεται στην τεχνική προδιαγραφή της βαμβακερής απορροφητικής γάζας 1 
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4)  με τις ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές. « Τα επιθέματα να 
έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια.»  Μήκος χ Πλάτος (cm) 
Δίπλες Ελάχιστη Επιφάνεια υφάσματος (τετραγωνικά εκατοστά) Μήκος χ Πλάτος 
(cm) Δίπλες Ελάχιστη Επιφάνεια υφάσματος (τετραγωνικά εκατοστά)  5χ5 (± 0,5) 
8 220 10χ10 (± 0,5) 8 840 10χ20 (± 0,5) 8 1.640, Διαστάσεις - Συσκευασία  Κάθε 
εκατό (100 ±1) τεμάχια θα συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που 
να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (πχ σκόνη κλπ) και επί της χάρτινης 
αυτής συσκευασίας  θα αναγράφονται όλες οι ενδείξεις της παραγράφου 1.3 πλήν 
του αριθμού σύμβασης και του φορέα. Ποσότητα 1.000 τεμαχίων θα τοποθετείται 
σε πλαστική συσκευασία και στη συνέχεια ποσότητα πολλαπλάσια των 1.000 
τεμαχίων θα τοποθετείται σε χαρτοκιβώτια που θα επιτρέπουν την ασφαλή και 
εύκολη μεταφορά,   Επι τη τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθμός των 
τεμαχίων καθώς και όλες οι ενδείξεις της παραγράφου 1.3. 

85 241 
ΓΑΖΑ ΚΟΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗ 
10Χ10 ΠΕΡΙΠΟΥ 8PLY 

Περιγραφή: Τα επιθέματα γάζας κατασκευάζονται από ύφασμα γάζας όπως 
περιγράφεται στην τεχνική προδιαγραφή της βαμβακερής απορροφητικής γάζας 1 
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4)  με τις ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές. « Τα επιθέματα να 
έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια.»  Μήκος χ Πλάτος (cm) 
Δίπλες Ελάχιστη Επιφάνεια υφάσματος (τετραγωνικά εκατοστά) Μήκος χ Πλάτος 
(cm) Δίπλες Ελάχιστη Επιφάνεια υφάσματος (τετραγωνικά εκατοστά)  5χ5 (± 0,5) 
8 220 10χ10 (± 0,5) 8 840 10χ20 (± 0,5) 8 1.640, Διαστάσεις - Συσκευασία  Κάθε 
εκατό (100 ±1) τεμάχια θα συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που 
να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (πχ σκόνη κλπ) και επί της χάρτινης 
αυτής συσκευασίας  θα αναγράφονται όλες οι ενδείξεις της παραγράφου 1.3 πλήν 
του αριθμού σύμβασης και του φορέα. Ποσότητα 1.000 τεμαχίων θα τοποθετείται 
σε πλαστική συσκευασία και στη συνέχεια ποσότητα πολλαπλάσια των 1.000 
τεμαχίων θα τοποθετείται σε χαρτοκιβώτια που θα επιτρέπουν την ασφαλή και 

εύκολη μεταφορά,   Επι τη τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθμός των 
τεμαχίων καθώς και όλες οι ενδείξεις της παραγράφου 1.3. 

86 242 
ΓΑΖΑ ΚΟΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗ 
10Χ20 ΠΕΡΙΠΟΥ 8PLY 

Περιγραφή: Τα επιθέματα γάζας κατασκευάζονται από ύφασμα γάζας όπως 
περιγράφεται στην τεχνική προδιαγραφή της βαμβακερής απορροφητικής γάζας 1 
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4)  με τις ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές. « Τα επιθέματα να 
έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια.»  Μήκος χ Πλάτος (cm) 
Δίπλες Ελάχιστη Επιφάνεια υφάσματος (τετραγωνικά εκατοστά) Μήκος χ Πλάτος 
(cm) Δίπλες Ελάχιστη Επιφάνεια υφάσματος (τετραγωνικά εκατοστά)  5χ5 (± 0,5) 
8 220 10χ10 (± 0,5) 8 840 10χ20 (± 0,5) 8 1.640, Διαστάσεις - Συσκευασία  Κάθε 
εκατό (100 ±1) τεμάχια θα συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που 
να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (πχ σκόνη κλπ) και επί της χάρτινης 
αυτής συσκευασίας  θα αναγράφονται όλες οι ενδείξεις της παραγράφου 1.3 πλήν 
του αριθμού σύμβασης και του φορέα. Ποσότητα 1.000 τεμαχίων θα τοποθετείται 
σε πλαστική συσκευασία και στη συνέχεια ποσότητα πολλαπλάσια των 1.000 
τεμαχίων θα τοποθετείται σε χαρτοκιβώτια που θα επιτρέπουν την ασφαλή και 
εύκολη μεταφορά,   Επι τη τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθμός των 
τεμαχίων καθώς και όλες οι ενδείξεις της παραγράφου 1.3. 
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87 244 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΑΖΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 
5CM Χ 5 M 

 Οι επίδεσμοι γάζας είναι 20 κλωστών/cm2 και βάρους περίπου 25- 30gr/m2 
τυλιγμένοι κυλινδρικά και κομμένοι χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια),  εξαιτίας της 
κοπής της γάζας η οποία γίνεται παράλληλα προς τις κλωστές του στήμονα. Να 
είναι κατασκευασμένοι από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής 
ποιότητας και αντοχής. σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Πρότυπο ΕΝ 14079:2003. 
Συσκευασμένοι σε ασφαλή, ατομικό, χάρτινο περιτύλιγμα  

88 246 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΓΑΖΑΣ 10CM Χ 5 
M 

 Οι επίδεσμοι γάζας είναι 20 κλωστών/cm2 και βάρους περίπου 25- 30gr/m2 
τυλιγμένοι κυλινδρικά και κομμένοι χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια),  εξαιτίας της 
κοπής της γάζας η οποία γίνεται παράλληλα προς τις κλωστές του στήμονα. Να 
είναι κατασκευασμένοι από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής 
ποιότητας και αντοχής. σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Πρότυπο ΕΝ 14079:2003. 
Συσκευασμένοι σε ασφαλή, ατομικό, χάρτινο περιτύλιγμα  

89 247 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΑΖΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 
10CM Χ 10CM 

 Οι επίδεσμοι γάζας είναι 20 κλωστών/cm2 και βάρους περίπου 25- 30gr/m2 
τυλιγμένοι κυλινδρικά και κομμένοι χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια),  εξαιτίας της 
κοπής της γάζας η οποία γίνεται παράλληλα προς τις κλωστές του στήμονα. Να 
είναι κατασκευασμένοι από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής 
ποιότητας και αντοχής. σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Πρότυπο ΕΝ 14079:2003. 
Συσκευασμένοι σε ασφαλή, ατομικό, χάρτινο περιτύλιγμα  

90 248 
ΤΟΛΥΠΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΑΠΟ 
ΓΑΖΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40 Χ 40 CM 

ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ Τολύπια γάζας ακτινοσκιερά. 20 κλωστών /cm 
σε σχήμα σφαιρικό χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια). Στο εσωτερικό τους  να 
φέρουν ακτινοσκιερό νήμα υφασμένο κατά μήκος του τολύπιου, περιεκτικότητας 
τουλάχιστον 40-50% θεϊκού βαρίου Να είναι κατασκευασμένα από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής.  

91 249 

ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΗΣ 
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 
(ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ)  6cm Χ 6cm 

ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 
Τολύπια γάζας ακτινοσκιερά. 20 κλωστών /cm 
σε σχήμα σφαιρικό χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια). Στο εσωτερικό τους  να 
φέρουν ακτινοσκιερό νήμα υφασμένο κατά μήκος του τολύπιου, περιεκτικότητας 
τουλάχιστον 40-50% θεϊκού βαρίου 
Να είναι κατασκευασμένα από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής 
ποιότητας και αντοχής.  
  

92 252 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΠΕΞΩ ΜΕ ΓΑΖΑ Ή ΑΛΛΟ 
ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ 
ΞΕΦΤΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ Ή 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ  

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ, 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ 
ΟΦΘΑΛΜΟ. ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΡΙΣΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΑΖΑ, ΧΩΡΙΣ ΞΕΦΤΙΑ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ. 

93 253 

ΓΑΖΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ 
ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 
ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 

Γάζα εμποτισμένη υδρόφιλη αποστειρωμένη μη κολλητική με αντιμικροβιακή 
δράση, που φέρει προστατευτικό χαρτί από τις δυο πλευρές και είναι μέσα σε 
φάκελο από αλουμινόχαρτο ερμητικά κλειστό. 

94 254 ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

Γάζα τραχειοστομίας αποστειρωμένη, καθαρή από όποια χημική ουσία, που να 
επιτρέπει να περνά ο αέρας και να αποτελεί φράγμα μικροβίων. Από υλικό non- 
woven, ώστε να μην κολλά στο τραύμα, σε ατομική συσκευασία με σχισμή μέχρι 
το κέντρο και με διάσταση περίπου 10Χ10CM . 

95 255 

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΦΡΩΔΗ ΜΕ 
ΙΜΠΟΥΠΡΟΦΑΝΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 
ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 20Χ20 
ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

Αφρώδη επιθέματα πολυουραιθάνης αποστειρωμένα μη κολλητικά με προσθήκη 
υδροενεργής Ιμπουπροφαίνης ομοιογενώς κατανεμημένη σε όλο το αφρώδες 
στρώμα, το οποίο να έχει άμεση και συνεχόμενη επαφή με τα τοιχώματα του 
έλκους χωρίς παρεμβολή άλλων στρωμάτων. Για μείωση του πόνου σε 
εξιδρωματικά έλκη 
Διαστάσεις: 15 cm Χ15cm περίπου 
Διαστάσεις: 20 cm Χ20cm περίπου 

96 256 ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ 10CM 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, 
ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 80-85%, ΝΑ 
ΕΠΙΜΗΚΥΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ 
ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΣΕ 
ΜΟΡΦΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ, . ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, 
ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 

97 257 ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ 12CM  

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, 
ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 80-85%, ΝΑ 
ΕΠΙΜΗΚΥΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ 
ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΣΕ 
ΜΟΡΦΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ, . ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, 
ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 

98 258 ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ 15CM 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, 
ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 80-85%, ΝΑ 
ΕΠΙΜΗΚΥΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ 
ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΣΕ 
ΜΟΡΦΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ, . ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, 
ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 

99 259 ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ 20CM 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, 
ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 80-85%, ΝΑ 
ΕΠΙΜΗΚΥΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ 
ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΣΕ 
ΜΟΡΦΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ, . ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, 
ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 
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100 260 ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ 8CM 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, 
ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 80-85%, ΝΑ 
ΕΠΙΜΗΚΥΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ 
ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΣΕ 
ΜΟΡΦΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ, . ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, 
ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 

101 264 

ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (PATTIES) 
15Χ50ΜΜ 

ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΠΟ 100% ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΥΔΡΟΦΥΛΑ, 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ 
ΝΗΜΑΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 45% ΘΕΙΚΟΥ ΒΟΡΙΟΙ, ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΛΕΥΚΑΝΣΕΩΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

102 266 ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ 1000 GR 

ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ, ΛΕΥΚΟ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ, 
ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΓΡΑΜ.  ΜΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. 

103 270 

ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 X 30CM 

Να είναι σε ατομική συσκευασία και αποστειρωμένες  με ακτίνες γ.      Σε κάθε 
φάκελο να αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία αποστείρωσης και 
λήξης του προϊόντος. 
Να έχουν αντικολλητική επίστρωση ,με υδρόφιλη απορροφητική non woven γάζα 
στο σημείο επαφής με το τραύμα.  
Να έχουν αυτοκόλλητη περιμετρική στήριξη για προστασία του τραύματος από 
δευτερογενή  μόλυνση. 
Να αφαιρούνται ανώδυνα. 
Η επίστρωση τους να είναι από υποαλλεργικό υλικό. 
Να είναι πορώδης για πολύ καλό αερισμό του δέρματος και του τραύματος. Να 
είναι διαπερατή στο οξυγόνο και στους υδρατμούς. 
Να έχουν ελαστικότητα, (να ακολουθούν τις κινήσεις του δέρματος) ώστε να 
μπορούν εύκολα να εφαρμοσθούν σε δύσκολα ανατομικά περιοχές. 
Να είναι αδιάβροχες και αδιαπέραστες από νερό και μικρόβια. 
Να έχουν καλή απορροφητικότητα 

104 271 

ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 X 20CM 

Να είναι σε ατομική συσκευασία και αποστειρωμένες  με ακτίνες γ.      Σε κάθε 
φάκελο να αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία αποστείρωσης και 
λήξης του προϊόντος. 
Να έχουν αντικολλητική επίστρωση ,με υδρόφιλη απορροφητική non woven γάζα 
στο σημείο επαφής με το τραύμα.  
Να έχουν αυτοκόλλητη περιμετρική στήριξη για προστασία του τραύματος από 
δευτερογενή  μόλυνση. 
Να αφαιρούνται ανώδυνα. 
Η επίστρωση τους να είναι από υποαλλεργικό υλικό. 
Να είναι πορώδης για πολύ καλό αερισμό του δέρματος και του τραύματος. Να 
είναι διαπερατή στο οξυγόνο και στους υδρατμούς. 
Να έχουν ελαστικότητα, (να ακολουθούν τις κινήσεις του δέρματος) ώστε να 
μπορούν εύκολα να εφαρμοσθούν σε δύσκολα ανατομικά περιοχές. 
Να είναι αδιάβροχες και αδιαπέραστες από νερό και μικρόβια. 
Να έχουν καλή απορροφητικότητα 

105 272 

ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 X 25CM 

Να είναι σε ατομική συσκευασία και αποστειρωμένες  με ακτίνες γ.      Σε κάθε 
φάκελο να αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία αποστείρωσης και 
λήξης του προϊόντος. 
Να έχουν αντικολλητική επίστρωση ,με υδρόφιλη απορροφητική non woven γάζα 
στο σημείο επαφής με το τραύμα.  
Να έχουν αυτοκόλλητη περιμετρική στήριξη για προστασία του τραύματος από 
δευτερογενή  μόλυνση. 
Να αφαιρούνται ανώδυνα. 
Η επίστρωση τους να είναι από υποαλλεργικό υλικό. 
Να είναι πορώδης για πολύ καλό αερισμό του δέρματος και του τραύματος. Να 
είναι διαπερατή στο οξυγόνο και στους υδρατμούς. 
Να έχουν ελαστικότητα, (να ακολουθούν τις κινήσεις του δέρματος) ώστε να 
μπορούν εύκολα να εφαρμοσθούν σε δύσκολα ανατομικά περιοχές. 
Να είναι αδιάβροχες και αδιαπέραστες από νερό και μικρόβια. 
Να έχουν καλή απορροφητικότητα 

106 274 

ΓΑΖΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 Χ 10CM  

 
Επιθέματα τραύματος με διαφανή μεμβράνη με γάζα αυτοκόλλητα, απορροφητικά 
και αδιάβροχα  
Να είναι σε ατομική συσκευασία και αποστειρωμένες  με ακτίνες γ.      Σε κάθε 
φάκελο να αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία αποστείρωσης και 
λήξης του προϊόντος. 
Να έχουν αντικολλητική επίστρωση ,με υδρόφιλη απορροφητική non woven γάζα 
στο σημείο επαφής με το τραύμα  με ημιπερατή αδιάβροχη ταινία πολυουρεθάνης 
(διαπερατή στο οξυγόνο και στους υδρατμούς) και στεγανό πυρήνα. Η διαφάνειά 
τους να επιτρέπει την παρακολούθηση της περιοχής γύρω από το τραύμα καθώς 
και της απορροφητικότητας του επιθέματος του τραύματος. Να έχουν 
ελαστικότητα, (να ακολουθούν τις κινήσεις του δέρματος) ώστε να μπορούν 
εύκολα να εφαρμοσθούν σε δύσκολα ανατομικά περιοχές. 
Να είναι αδιάβροχες και αδιαπέραστες από νερό και μικρόβια. 
Να έχουν καλή απορροφητικότητα 
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107 275 

ΓΑΖΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 Χ 15CM  

 
Επιθέματα τραύματος με διαφανή μεμβράνη με γάζα αυτοκόλλητα, απορροφητικά 
και αδιάβροχα  
Να είναι σε ατομική συσκευασία και αποστειρωμένες  με ακτίνες γ.      Σε κάθε 
φάκελο να αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία αποστείρωσης και 
λήξης του προϊόντος. 
Να έχουν αντικολλητική επίστρωση ,με υδρόφιλη απορροφητική non woven γάζα 
στο σημείο επαφής με το τραύμα  με ημιπερατή αδιάβροχη ταινία πολυουρεθάνης 
(διαπερατή στο οξυγόνο και στους υδρατμούς) και στεγανό πυρήνα. Η διαφάνειά 
τους να επιτρέπει την παρακολούθηση της περιοχής γύρω από το τραύμα καθώς 
και της απορροφητικότητας του επιθέματος του τραύματος. Να έχουν 
ελαστικότητα, (να ακολουθούν τις κινήσεις του δέρματος) ώστε να μπορούν 
εύκολα να εφαρμοσθούν σε δύσκολα ανατομικά περιοχές. 
Να είναι αδιάβροχες και αδιαπέραστες από νερό και μικρόβια. 
Να έχουν καλή απορροφητικότητα 

108 280 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕ 
ΓΑΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ). 

Υποαλλεργικά αυτοκόλλητα επιθέματα τύπου Hansaplast για μικρά τραύματα 
(αιμοληψία, μικροεκδορές), αδιάβροχα, αποστειρωμένα με ακτίνες γ.  
Κατασκευασμένο από διάτρητη ταινία βινιλίου, που επιτρέπει στο δέρμα να 
αναπνέει. Στο μέσον του επιθέματος να υπάρχει απορροφητικό επίθεμα γάζας, το 
οποίο να μην κολλάει στην επιφάνεια του τραύματος Συσκευασμένα σε ατομική 
συσκευασία. Διαστάσεις : α] στρογγυλά διαμέτρου 22 έως 23 χιλ. β] 
μακρόστενα 2 Χ 7 cm περίπου 

109 281 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ 
ΦΛΕΒΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 6 cm Χ 7 cm 
περίπου 

Αυτοκόλλητη διαφανής μεμβράνη, υποαλλεργική, για συγκράτηση 
φλεβοκαθετήρων, (με εγκοπή). Διαφανής λεπτή μεμβράνη (φίλμ) ,για την κάλυψη 
σημείων ενδοφλέβιας πρόσβασης, με υφασμάτινο περιθώριο για καλύτερη 
στερέωση. Απλό σύστημα διάθεσης που να επιτρέπει την τοποθέτηση με το ένα 
χέρι. Να προστατεύει την περιοχή από μικρόβια και μολυσμένα υγρά. Να είναι 
διαπερατό επιτρέποντας την εξάτμιση των υδρατμών και την εισροή οξυγόνου, 
αλλά και να αποτελεί απόλυτο μικροβιακό φραγμό. Το εξωτερικό περίβλημα να 
αποκολλάται σε δύο φάσεις για καλύτερη εφαρμογή. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

         Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Αυτό είναι φύλλο 

συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με 

λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερομένων ειδών σε 

σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα περιγραφή. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά μία προς μία και με την 

ίδια σειρά σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

A/A  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(Αύξων 
αριθμός) 

(Της διακήρυξης) ΝΑΙ (Η απάντηση του 
προσφέροντα 
σχετικά με τη 
συμφωνία ή μη με 
τις τεχνικές 
απαιτήσεις της 
διακήρυξης) 

(Σαφής παραπομπή στα 
επισυναπτόμενα έγγραφα-
εγχειρίδια, προς 
τεκμηρίωση της απάντησης) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ - [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ] 

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

 

1. Τι είναι ηλεκτρονική υπηρεσία e-ΕΕΕΣ; 

Το eΕΕΕΣ είναι η εκδοχή του ΕΕΕΣ αποτυπωμένο ως ηλεκτρονικό αρχείο τύπου  XML, όπου οι πληροφορίες 
αποθηκεύονται βάσει ειδικής συμφωνημένης δομής (πρότυπο), ήτοι του μοντέλου ανταλλαγής 
δεδομένων ΕΕΕΣ (ESPD EDM). Ο τρόπος αυτός αποτύπωσης διευκολύνει την πλήρη 
αυτοματοποιημένη/μηχανογραφημένη διαχείριση του, τη διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα και τη 
δυνατότητα χρήσης του σε διάφορες επιμέρους εθνικές πλατφόρμες. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

•        - όρισε ένα πρότυπο για το eΕΕΕΣ, ήτοι την ηλεκτρονική εκδοχή του ΕΕΕΣ αποθηκευμένη με 
δομημένο τρόπο σε αρχείο τύπου XML, και παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης eΕΕΕΣ μέσω 
σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία χαρακτηρίζεται ως υλοποίηση αναφοράς (reference 
implementation) της ΕΕ. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το eΕΕΕΣ εξελίσσεται και βελτιώνεται τεχνολογικά ή/και 
επιχειρησιακά με αποτέλεσμα να διατίθεται πλέον σε τρεις εκδοχές, λίγο ή πολύ μη συμβατές μεταξύ 
τους: 

•         Regulated ESPD EDM v.1.0.x ή «regulated v.1» – Εκδοχή που παράγει ΕΕΕΣ σύμφωνα με το σχετικό 
Κανονισμό της ΕΕ, ενώ τεχνολογικά βασίζεται στην 1η έκδοση της δομής δεδομένωνXML για το ΕΕΕΣ.  

•         Regulated ESPD EDM v.2.0.x ή «regulated v.2» – Εκδοχή που παράγει ΕΕΕΣ σύμφωνα με το σχετικό 
Κανονισμό της ΕΕ, ενώ τεχνολογικά βασίζεται στην νεότερη 2η έκδοση της δομής δεδομένων XML για το 
ΕΕΕΣ.  

•         Self-Contained ESPD EDM v.2.1.x ή «self-contained v.2» («αυτοτελής τύπος v.2)» – Εκδοχή που 
παράγει ΕΕΕΣ με ενσωματωμένα πρόσθετα χαρακτηριστικά ή πληροφορίες, που δεν προβλέπονται στο 
σχετικό Κανονισμό της ΕΕ, ενώ τεχνολογικά βασίζεται στην νεότερη 2η έκδοση της δομής δεδομένων XML 
για το ΕΕΕΣ.  

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης eΕΕΕΣ που μπορεί να παρέχει μία σχετική διαδικτυακή 
πλατφόρμα, όπως αυτή της ΕΕ ή των πρόσφατα αναπτυχθέντων σε εθνικό επίπεδο, επιτρέπει σε 
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και σε οικονομικούς φορείς να συντάσσουν, να συμπληρώνουν, 
να (επανα)χρησιμοποιούν και να προβάλουν ένα eΕΕΕΣ, προκειμένου να παράγουν ένα ΕΕΕΣ  

•         - αποθηκευμένο σε αρχείο τύπου XML, ήτοι να παράγουν ένα eΕΕΕΣ (σε εκδοχή regulated v.1 ή/και 
regulated v.2 ή/και self-contained v.2) 

•          - αποτυπωμένο σε αρχείο τύπου PDF 

•          - σε χαρτί (εκτύπωση) 

ώστε να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένη, κάθε φορά, διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης. 

 Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε και ανακοίνωσε, στο πλαίσιο της σχετικής 
στρατηγικής της για το eΕΕΕΣ, την παύση λειτουργίας της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
eΕΕΕΣ που διατηρεί η ίδια, μέχρι τα τέλη Απριλίου 2019! 

 Στο πλαίσιο της ίδιας στρατηγικής η ΕΕ συγχρηματοδότησε τη δημιουργία αντίστοιχων εθνικών 
πλατφορμών ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαχείρισης eΕΕΕΣσε διάφορες χώρες κράτη-μέλη. Δείτε εδώ τη 
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σχετική λίστα της ΕΕ με αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές τις  
επιμέρους πλατφόρμες! 

H πλατφόρμα Promitheus ESPDint του ΕΣΗΔΗΣ 

Με συγχρηματοδότηση της ΕΕ μέσω του μηχανισμού Connecting Europe Facility (CEF), αναπτύχθηκε 
αντίστοιχη Ελληνική εθνική πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαχείρισης eΕΕΕΣ, ονόματι Promitheus 
ESPDint.  

Συγκεκριμένα η πλατφόρμα Promitheus ESPDint παρέχει: 

•         - ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης eΕΕΕΣ στην Ελληνική και Αγγλική, δίνοντας τη δυνατότητα 
διαχείρισης και των τριών εκδοχών (regulated v.1 ή/και regulated v.2 ή/και self-contained v.2) 

•          - ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης eΤΕΥΔ στην Ελληνική 

•          - διαλειτουργικότητα με το eCertis 

Η ελληνική/εθνική υλοποίηση είναι πλήρως συμβατή σε σχέση με άλλες υλοποιήσεις ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών eΕΕΕΣ, όπως 

•          - με την υπάρχουσα υλοποίηση αναφοράς (reference implementation) της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

•          - με τις λοιπές εθνικές υλοποιήσεις στο πλαίσιο του ίδιου έργου (ESPDint  

•          - με άλλες υλοποιήσεις μέσω αντίστοιχων έργων σε σκανδιναβικές χώρες (έργο Nordic) και στην 
Ιταλία.  

Προσοχή 

1.  Για τη σύνταξη ή συμπλήρωση του eΕΕΕΣ επιλέξτε την εκδοχή «regulated v.2» όσον αφορά  
διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διέπονται από το τρέχων Ελληνικό 
θεσμικό πλαίσιο. 

2. Η εκδοχή «regulated v.1» υποστηρίζεται μόνο για λόγους συμβατότητας: Δίδεται η δυνατότητα 
εισαγωγής και επεξεργασίας σχετικού αρχείου που έχει παραχθεί π.χ. στην πλατφόρμα της ΕΕ ή σε άλλη 
πλατφόρμα, αλλά δεν δίνεται η δυνατότητα σύνταξης νέου eEEEΣ σε εκδοχή «regulated v.1». 

3.    Μην χρησιμοποιήσετε ακόμη την εκδοχή «self-contained v.2. (αυτοτελή τύπο)», όσον αφορά 
διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα, μέχρι να πραγματοποιηθεί η 
αναγκαία αναπροσαρμογή του σχετικού Ελληνικού θεσμικού πλαισίου. 

 

2 . Χρήση ΕΕΕΣ σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του ΕΣΗΔΗΣ 

• Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σε διαγωνιστικές διαδικασίες 
με αξία άνω των εκάστοτε ορίων της ΕΕ, οι οποίες και διεξάγονται μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ), και ειδικότερα κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 
56902/215 ΥΑ - ΦΕΚ1924/Β/02.06.2017 και στην υπ’ αριθ. 117384 ΚΥΑ ΦΕΚ 3821/Β/31.10.2017 που 
αφορούν στην λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και οι 
οικονομικοί φορείς να εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής ΕΕΕΣ με τη χρήση 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαχείρισης eΕΕΕΣ: 

• Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση μίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
eΕΕΕΣ,  εκείνο το πρότυπο ΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον εκάστοτε διαγωνισμό τους, και το παράγουν σε 
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή τους.  

• Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας 
σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής: 

-          το περιεχόμενο του αρχείου τύπου PDF είτε ενσωματώνεται στο, ψηφιακά υπογεγραμμένο, κείμενο 
της διακήρυξης, είτε αναρτάται το αρχείο τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, ξεχωριστά ως 
αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και 

-          το αρχείο τύπου XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων 
προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν για τη δημιουργία μέσω μίας  υπηρεσίας eΕΕΕΣ της σχετικής 
απάντησης τους. 





Ανήκει στην Δ/ξη : 53/2021 

 

 

Σελίδα 93 

•  Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το 
πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη 
(ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο τύπου PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
αυτής) σε μορφή αρχείου τύπου PDF ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο σχετικό θεσμικό 
πλαίσιο και στη διακήρυξη. 

•  Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς του απαιτούμενου ΕΕΕΣ, 
προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο τύπου 
XML. Στη συνέχεια μέσω μίας  ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΕΕΕΣ παράγουν την απάντηση τους σε αρχείο 
τύπου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν,  αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σε κάθε 
περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου τύπου XML στα συνημμένα του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας σε 
μία υπηρεσία eΕΕΕΣ και να δημιουργούν το EΕΕΣ από την αρχή: να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα 
δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις 
σχετικές απαντήσεις και να παράγουν αρχείο τύπου PDF προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να 
το επισυνάψουν στα συνημμένα της ηλεκτρονικής προσφορά τους στο ΕΣΗΔΗΣ. 

• Σχετικός Σύνδεσμος e-ΕΕΕΣ 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Άλλες Δηλώσεις (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
[ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ] 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) [ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ] 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Άλλο Περιγραφικό Έγγραφο - Υπόδειγμα (Προσαρμοσμένο από 
την Αναθέτουσα Αρχή) [ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ] 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) [ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή)  

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. …………./2021 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 πέντε (5) 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, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την 
Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. 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 εκτιμώμενης 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 πέντε (5) 
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής και αποδεικτικών μέσων (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
[ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ] 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο 
που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 
του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 
περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς 
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την 
κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί 
να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 
και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ – Σχέδιο Σύμβασης  

 
 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

Λεωφ. Κνωσσού, ΤΚ 71409, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης 

ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Ηρακλείου 

                                

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.         

ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 (Συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.)                  

  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                

ΕΙΔΟΣ  ……………………………. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ               

 

7η Υ.ΠΕ. Κρήτης – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

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 Γενικό Νοσοκομείο 
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 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 υπ΄αριθμ. 
…………….. Απόφαση του  Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ». 

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του με αρ. 53/2021 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού 
Ανοικτού Δημόσιου Κάτω των Ορίων (Τακτικού) Διαγωνισμού που διενεργήθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο 
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ» με CPV 33692300-0  και ΚΑΕ 1311 στα πλαίσια του Προγραμματισμού 
Προμηθειών, Διαχειριστικού έτους 2021, για τις ανάγκες του Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ”.     

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 
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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.  

Οι επί μέρους ποσότητες  των κατακυρωμένων  ειδών, μπορούν να αυξομειωθούν κατά την διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην Διαχείριση του Νοσοκομείου, εντός τεσσάρων (4) 
ημερών από την λήψη έγγραφης παραγγελίας. 

 Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και κατόπιν γραπτής 
παραγγελίας (fax ή email) με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. Οι παραδόσεις θα γίνονται τις 
εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. – 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, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

      

                  ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ” για παράταση του χρόνου ισχύος της για 12 ακόμη μήνες με τους 
ίδιους όρους και τιμές.  
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Διευκρίνηση: Η παράταση για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές. δεν αφορά σε υπέρβαση 
των ποσοτήτων των ειδών του διαγωνισμού, ούτε της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών. 

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. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του 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 γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 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. 53/2021 Διακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Σύμβασης.  

 

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. 53/2021 Διακήρυξης.   

 

 

 





Ανήκει στην Δ/ξη : 53/2021 

 

 

Σελίδα 100 

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 4% της εκτιμώμενης 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. 53/2021 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Κάτω των Ορίων 
(Τακτικού) Διαγωνισμού, η οικονομικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας σύμβασης,  καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2017 (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 
Γενικού Νοσοκομείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι 
ενεργεί για λογαριασμό του. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                           Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 




