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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΡΑΛΔΩΝ ΡΑΤΩΝ 
«ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΛΟ» 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 090023986 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΟΥ 40 

Ρόλθ ΡΑΤΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 26331 

Τθλζωωνο 2613 612141 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) promithies.karaman@gmail.com 

Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ Μαρία Σγοφρου 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) https://www.karamandaneio.gov.gr/ 

 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο (μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι) και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ 
και ςυγκεκριμζνα ςτον Υποτομζα τθσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ, κατά τισ υποδιαιρζςεισ του άρκρου 14 του 
Ν.4270/2014.     

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Υπθρεςιϊν Υγείασ. 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  
α) Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ 
ΕΣΘΔΘΣ. 

β) Οι προςωορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  
γ) Ρεραιτζρω πλθροωορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτα προαναωερκζντα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ. 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

υνοπτικόσ πίνακασ τόπου και χρόνου διενζργειασ διαγωνιςμοφ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ 

ΣΟΤ ΕΗΔΗ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ 

ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ 

ΠΤΛΗ 

www.promitheus.

gov.gr ΣΟΤ 

Ε..Η.ΔΗ.. 

11/04/2022  

ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα 

29/04/2022        

ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή 

ΨΡΑ:14:00μ.μ 

03/05/2022        

 ΗΜΕΡΑ: Σρίτη 

ΨΡΑ:10:00π.μ 

 

 

 

https://www.karamandaneio.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το  ΓΝΡΡ «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΛΟ».  Θ δαπάνθ για τθν 
εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 1311 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 
ζτουσ 2022 και 2023 του Φορζα.  

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια του είδουσ: «Υγειονομικό Υλικό».  

Τα παρεχόμενα είδθ κατατάςςονται ςτουσ εξισ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 
(CPV) :  33140000-3 : Λατρικά αναλϊςιμα, 33141000-0 : Μθ χθμικά ιατρικά αναλϊςιμα υλικά μιασ 
χριςεωσ, 33190000-8 : Διάωορεσ ιατρικζσ ςυςκευζσ και προϊόντα, 33711610-6 : Σαμπουάν, 33141600-6 : 
Συλλζκτεσ και ςάκοι ςυλλογισ, παροχζτευςθσ και εξοπλιςμοί τουσ, 33631000-2 : Φάρμακα πακιςεων 
δζρματοσ, 38412000-6 : Κερμόμετρα, 33711770-5 : Ριπίλεσ, τεχνθτζσ κθλζσ και κθλζσ μπιμπερό για 
βρζωθ, 33141411-4 : Ξζςτρα και λάμεσ, 24322500-2 : Οινόπνευμα, 33141615-4 : Σάκοι για οφρα, 
33771200-7 : Βρεωικζσ πάνεσ, 33198200-6 : Χάρτινεσ ςακοφλεσ ι περιτυλίγματα αποςτείρωςθσ, 
33141240-4 : Εξαρτιματα κακετιρων, 33772000-2 : Χάρτινα είδθ μιασ χριςθσ, 33198000-4 : 
Νοςοκομειακά είδθ από χαρτί. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 141.801,60€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 115.132,34+26.669,26 ΦΡΑ 24% & 13%= € 141.801,60). 
 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ. 

Αναλυτικι περιγραωι του ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαωάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ 
των άρκρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»  

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

  του άρκρου 5 τθσ απόωαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των ωορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»   
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 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων»,  

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

 τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : 
“φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόωαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ψθωιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων 
και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

  τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Τιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων Συμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Συμβάςεων» 

 τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ» (ΑΔΑ: ΨΤΟ46ΜΤΛ-Χ92)  

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

 του π.δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ 
των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα»  
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 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία 
των ωυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοωορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 
Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαωζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ» 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναωζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςωαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και ωορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναωζρονται 
ρθτά παραπάνω 

 τθν αρικ. Γ4β/Γ.Ρ.οικ 2397/17-01-2020 (ΦΕΚ 30/17-01-2020/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόωαςθ διοριςμοφ Διοικθτι 
του Νοςοκομείου μασ 

 τθν με αρικμ. 25/1019/19-01-2022 απόωαςθ Διοικθτι του Νοςοκομείου με κζμα : «Συγκρότθςθ 
επιτροπισ ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν του είδουσ «Υγειονομικό Υλικό»   

 τθν με αρικμ. 166/5769/05-04-2022 απόωαςθ Διοικθτι του Νοςοκομείου με κζμα : «1) Ζγκριςθ 
αναγκαιότθτασ-ςκοπιμότθτασ προμικειασ του είδουσ «Υγειονομικό Υλικό» για τισ ανάγκεσ του 
Νοςοκομείου, προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 141.801,60 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 2) Ζγκριςθ 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και προςχεδίου διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια του είδουσ 
«Υγειονομικό Υλικό» 3) Συγκρότθςθ επιτροπισ διενζργειασ αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ για τθν 
προμικεια του είδουσ «Υγειονομικό Υλικό» 

   

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςωορϊν είναι θ  29/04/2022 και ϊρα 14:00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 

(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr)  

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ (AΔΑΜ: 22PROC010367502) και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ (ΑΔΑΜ: 

22PROC010368175) καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ). 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 143833. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφτθκε και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμωωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και ςυγκεκριμζνα ςτισ κάτωκι εωθμερίδεσ 
του Ν. Αχαΐασ : 
α) ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ (θμεριςια) θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ: 08-04-2022, θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ : 09-04-2022, 
β) ΤΥΡΟΣ ΤΘΣ ΑΛΓΛΑΛΕΛΑΣ (θμεριςια) θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ: 08-04-2022, θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ :  11-04-2022, 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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γ) ΓΝΩΜΘ (εβδομαδιαία) θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ: 08-04-2022, θμερομθνία δθμοςίευςθσ : 
11-04-2022. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ), όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράωου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ) με ΑΔΑ: ΨΩΜΟ469076-3ΞΞ. 

Θ παροφςα Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ) με  ΑΔΑ: 9Κ4Κ469076-Υ4Σ.  
Θ παροφςα Διακιρυξθ καταχωρικθκε επίςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL): https://www.karamandaneio.gov.gr. 
 
Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Οι δαπάνεσ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνουν τον οικείο προχπολογιςμό τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και καταβάλλονται από τισ πιςτϊςεισ για τθν ανατικζμενθ ςφμβαςθ. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί ωορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςωαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαωυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροωοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.karamandaneio.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραωα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ προκιρυξθ (ΑΔΑΜ: 22PROC010367502) 

2. θ παροφςα Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ: 22PROC010368175) με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ : 

3. ΡΑΑΤΘΜΑ Λ : Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ -  Οικονομικό Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ,  

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ : ΕΕΕΣ, 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛI : Υπόδειγμα Φφλλου Συμμόρωωςθσ,  

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV: Σχζδιο Σφμβαςθσ. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροωοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 

παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατωόρμα του 

ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα 

παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροωοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 

ςφςτθμα οικονομικοφσ ωορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 

ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςωορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροωοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςωορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροωορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό ωορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςωορϊν, 

β) όταν τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ υωίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροωοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροωορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςωορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςωορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράωων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμωωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραωο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

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

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν προδικαςτικζσ προςωυγζσ 
υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραωα ςχετικά 
με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραωα ςυνοδεφονται από μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραωο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάωραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάωραςθ ςτθν ελλθνικι.  

Κάκε μορωισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράωων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςωαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ1. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράωων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζωονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό ωορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν ωορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράωου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
ωορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράωονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραωθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαωίου ηϋ δεν εωαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

                                                           
1
 Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων 

ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμωωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που  διζπει 
αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Λανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και 
αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 ζγγραωο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το ωυςικό πρόςωπο που υπογράωει τθν προςωορά ωσ Ρροςωζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςωζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ ωακζλουσ τθσ προςωοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 
τθσ αξιολόγθςθσ των προςωορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ 
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςωάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςωάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορωισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν ωυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμωωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράωου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμωωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιωυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ ωορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμωωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιωυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ ωορείσ τθσ 
Ζνωςθσ. 

2. Οικονομικόσ ωορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
ωορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι για τθν υποβολι προςωοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι, εωόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ ωορείσ (προςωζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο 2% τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ των προςωερόμενων ειδϊν εκτόσ ΦΡΑ, ιτοι ποςοφ € 
€2.302,65 (δφο χιλιάδεσ τριακόςια δφο ευρϊ και εξιντα πζντε λεπτά), ςε περίπτωςθ προςωοράσ για το 
ςφνολο των ειδϊν ι αναλογικά με τθν αξία των προςωερόμενων ειδϊν. 
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Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςωοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 29/05/2023, άλλωσ θ προςωορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςωοράσ, να ηθτά από τουσ 
προςωζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό ωάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ ωορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςωράγιςθσ των προςωορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςωορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτουσ λοιποφσ προςωζροντεσ, ςφμωωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςωζρων: α) αποςφρει τθν προςωορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροωορίεσ που αναωζρονται ςτισ 
παραγράωουσ 2.2.3 και 2.2.4, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραωοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, 
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςωορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι 
το κόςτοσ τθσ προςωοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςωορά του απορριωκεί, η) ςτισ 
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
ωορζασ, εωόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόωαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ ωορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 
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γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμωερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Λουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμωερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
216 (πλαςτογραωία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 
των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζωονται κατά 
των οικονομικϊν ςυμωερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμωερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμωερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόωαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόωαςθσ 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 
του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορωζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  

Ο οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόωαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαωίου αωορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεωαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Λ.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόωαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) και (β) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί 

με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
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α) όταν ο  οικονομικόσ ωορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι 
ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμωωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ ωορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αωοροφν ςτισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςωάλιςθ.  
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εωόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εωόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ ωορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ που οωείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
ωορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχϊν που εωαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό ωορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω ωορζασ είναι ςε 
κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ 

 Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το 
ςχετικό γεγονόσ. 

2.2.3.4. Ο οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.5. Οικονομικόσ ωορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.   

 

2.2.4 Κριτιρια Επιλογισ  

Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναωι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  
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Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 

2.2.5 Τπεξγνιαβία 

Ο οικονομικόσ ωορζασ αναωζρει ςτθν προςωορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που 
o προςωζρων αναωζρει ςτθν προςωορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό 
μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ ωορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εωόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράωου 2.2.3..  

2.2.6 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν ωορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.4, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραωο 2.2.6.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράωου 
2.2.6.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ ωορζασ αναωζρει ςτθν προςωορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράωουσ 2.2.6.1 και 2.2.6.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςωζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμωωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 

και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραωθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμωωνθτικοφ οι προςωζροντεσ 

οωείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.  

2.2.6.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράωων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ τουσ, ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμωωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΛΛ, το οποίο 
ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται 
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται 
από τουσ προςωζροντεσ οικονομικοφσ ωορείσ ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.  

Το ΕΕΕΣ ωζρει υπογραωι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςωορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραωισ του ΕΕΕΣ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςωορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ ωορζασ αποςφρει τθν προςωορά του, χωρίσ να 
απαιτείται απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικόσ ωορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροωορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό. 
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Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραωι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ ωορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των ωυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ ωορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςωοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο ωυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό ωορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά 
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Ο οικονομικόσ ωορζασ ωζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθωκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του. 

Πςον αωορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ (περ. 

α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εωόςον δεν 

ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εωόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ ωορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταωατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αωορά ςτθν 

καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 

υποχρεϊςεισ του. 

2.2.6.2 Απνδεηθηηθά κέζα  

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ παραγράωου 2.2.4, οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν τα 
δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςωζροντεσ, ςε 
οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναωείσ 
πλθροωορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό ωάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράωων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροωορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμωωνα με τθν παράγραωο 
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραωα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.1.4.  

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 οι προςωζροντεσ 
οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα  δικαιολογθτικά που αναωζρονται  παρακάτω. 
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Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραωα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράωου 
2.2.3.3, τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναωζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράωου ι ότι τα ζγγραωα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ 
παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.3. Οι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραωο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραωο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αωορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ ωορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραωο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραωο  2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναωζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Λδίωσ οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των ωορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράωου 2.2.3.2 περίπτωςθ 
(α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ τθσ 
παραγράωου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

Επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ ωορζα αναωορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςωάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αωορά 
Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςωάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οωείλει να καταβάλει ειςωορζσ. 

iii) Για τθν παράγραωο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραωο 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Λδίωσ οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΛΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόωαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόωαςθ των εταίρων.  
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iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατωόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμωανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) για τθν παράγραωο 2.2.3.5. υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα περί μθ επιβολισ 
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμωωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αωενόσ θ εγγραωι τουσ ςε αυτό και αωετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραωισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ 
άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροωικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αωοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εωόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμωωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, ωζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και εγγράωεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει 
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό ωζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ ωορείσ προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εωόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποωάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι του οικονομικοφ ωορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναωζρονται ςτα παραπάνω ζγγραωα, προςκομίηεται επιπλζον απόωαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
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χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αωορά τα ωυςικά πρόςωπα, εωόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ ωορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραωα, και εωόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ ωορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εωόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραωα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ ωορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραωισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.4. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμωωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.5. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ δθλϊνει ςτθν προςωορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςωζροντοσ με αναωορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορωι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν.  

Β.6. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναωζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εωόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εωόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραωισ τουσ. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ.  

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Παράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, 
για ζνα, περιςςότερα ι όλα τα είδθ ι ομάδεσ αλλά για όλα τα είδθ τθσ κάκε ομάδασ και το ςφνολο τθσ 
προκθρυχκείςασ ποςότθτασ κάκε είδουσ. Η προςφερόμενθ τιμι δεν μπορεί να ξεπερνά τθν 
προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανά είδοσ. Η κατακφρωςθ κα γίνει ανά είδοσ και, όπου υπάρχει ομάδα, ανά 
ομάδα για το ςφνολο των ειδϊν τθσ.  

ε περίπτωςθσ διαφοράσ μεταξφ των ςτοιχείων και τιμϊν των ειδϊν του Παραρτιματοσ Ι με τα 
αντίςτοιχα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΗΔΗ υπεριςχφουν και 
λαμβάνονται υπόψθ τα αναφερόμενα ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.  
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Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςωορζσ. 

Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςωορά, θ οποία υπογράωεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςωορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Οι οικονομικοί ωορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςωορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςωοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποωαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραωθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςωορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαωερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό ωάκελο, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν 
κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 
(Βϋ2453/09.06.2021) Κοινι Απόωαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθωιακισ 
Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αωοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων 
Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εωεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 
Υπθρεςίεσ).  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόωαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμωωνα με τα οριηόμενα 
ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραωοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμωωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςωοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόωαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςωοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόωαςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί ωορείσ υποβάλλουν με τθν προςωορά τουσ τα ακόλουκα ςφμωωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςωορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςωορά,  ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςωορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςωορά του οικονομικοφ ωορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςωοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εωόςον ζνασ οικονομικόσ ωορζασ χαρακτθρίηει πλθροωορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναωζρει ρθτά 
όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροωορίασ. 
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Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροωορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςωερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςωορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςωοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εωόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αωοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςωοράσ και οικονομικισ 
προςωοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναωορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορωι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορωότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναωορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράωονται ψθωιακά, ςφμωωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποωακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναωερκζντων αναωορϊν 
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποωακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.   
Επιπλζον των ανωτζρω αναωορϊν (εκτυπϊςεων)  οι Οικονομικοί Φορείσ επιςυνάπτουν θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και οικονομικι προςωορά).  

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αωορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςωοράσ, οι Οικονομικοί 
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)ωακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραωα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςωορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και 
ςε ζντυπθ μορωι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράωων που 
ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι ι ςωραγίδα και, εωόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραωα, εάν ωζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράωων που 
ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι ι ςωραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραωϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ ωωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράωων.  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορωι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορωι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορωότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςωράγιςθσ των προςωορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
ωορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορωι και ςε κλειςτό-οφσ ωάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράωεται 
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςωοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορωι. Τζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται 
θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/19992,  

                                                           
2
 Ενδεικτικά ςυμβολαιογραωικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραωικά ζγγραωα. 
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γ) ιδιωτικά ζγγραωα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν ωζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και ωορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραωα που ωζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

ε) τα ΔΕΙΓΜΑΣΑ των προςωερόμενων ειδϊν, όπου θ κατάκεςι τουσ απαιτείται ςφμωωνα με το 
Ραράρτθμα Λ. 

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορωι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ και των ΔΕΛΓΜΑΤΩΝ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμωωνα με το άρκρο 102 του 
ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εωόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ ωζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Ρροξενικι Κεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμωωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράωων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ 
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραωα που 
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράωων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραωα εκδίδονται για πολίτθ 
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα εγγράωων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το 
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
με ευκφνθ του οικονομικοφ ωορζα, ςε κλειςτό ωάκελο, ςτον οποίο αναγράωεται ο αποςτολζασ, τα 
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ των προςωορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ 
προςωορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω ωακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ ωζρει ο οικονομικόσ ωορζασ. Το εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του ωακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ ωορζασ αναρτά, εωόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του ωακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ των 
προςωορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταωορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςωερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
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Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ ωορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ 
πλθροωορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμωωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράωουσ 2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςωζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 

προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ 
ςχετικισ ςυμβατισ πλατωόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ 
δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορωότυπο XML που 
αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράωων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμωωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράωου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε 
ψθωιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορωότυπο PDF. 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςωορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραωζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεωάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ” του Ραραρτιματοσ Λ τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράωοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραωζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο Φφλλο υμμόρφωςθσ με το ςφνολο των 
Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν  (Παράρτθμα Ι) ςφμφωνα με το Τπόδειγμα του Παραρτιματοσ ΙΙΙ κακϊσ και 
όςα ζγγραωα και δικαιολογθτικά αποδεικνφουν κατά τθν κρίςθ των ςυμμετεχόντων τθ ςυμμόρωωςθ ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραωζσ. 

Οι οικονομικοί ωορείσ αναωζρουν:  

α) το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ 
και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

β) τθ χϊρα παραγωγισ του προςωερόμενου προϊόντοσ και τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία 
παράγεται αυτό, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ επίςθσ κατακζτουν υποχρεωτικά ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα 

αποςφράγιςθσ ΔΕΙΓΜΑΣΑ των προςφερόμενων ειδϊν, όπου αυτό απαιτείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
του Παραρτιματοσ Ι. 

 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςωορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραωόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, 
ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ διακιρυξθσ. 

Οι Οικονομικοί Φορείσ επιςυνάπτουν θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο τθσ οικονομικι 
προςωοράσ τουσ.  

Θ τιμι του προσ προμικεια αγακοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. Απαιτείται θ τιρθςθ τθσ αρίκμθςθσ 
Α/Α των ειδϊν ςφμωωνα με τον πίνακα ποςοτιτων και τιμϊν του Ραραρτιματοσ Λ τθσ Διακιρυξθσ.  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ. 

Οι προςωερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 φμφωνα με το Ν.3846/2010 άρκρο 24 και το Ν.3918/2-3-2011 άρκρα 13 & 14 οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν 
διαδικαςία του διαγωνιςμοφ υποχρεοφνται ςτθν οικονομικι τουσ προςφορά (ςε χωριςτι ςτιλθ) να 
αναγράψουν τισ τιμζσ του ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ 
προςφοράσ με τον οποίο παρακολουκοφνται. ε περίπτωςθ που κάποιο είδοσ ι υπθρεςία δεν 
παρακολουκείται από το ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ αυτό κα δθλϊνεται ςε υπεφκυνθ διλωςθ. 
Προςφορζσ ανϊτερεσ του ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.         

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςωορζσ ςτισ οποίεσ : α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι, με τθν επιωφλαξθ  
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεωάλαιο Β του Ραραρτιματοσ Λ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ι τθν τιμι του είδουσ ςτο ΡΑΑΤΘΘΤΘΛΟ ΤΛΜΩΝ δ) δεν δίνονται ςτοιχεία 
ΡΑΑΤΘΘΤΘΛΟΥ ΤΛΜΩΝ. 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ  

Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςωορϊν, ιτοι ζωσ 29/04/2023. 

 Ρροςωορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ 
κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράωωσ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ 
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 
ωορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςωορϊν τουσ, οι προςωορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμωζρον, οπότε οι 
οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςωορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εωόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςωοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςωορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί ωορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςωορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςωοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόωαςι τθσ, εωόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμωζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςωορά τουσ. 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςωορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςωοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράωουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςωορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςωορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο ωακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςωοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο ωακζλου οικονομικισ προςωοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςωορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςωορϊν), 3.1. (Αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ προςωορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαωείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροωορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροωοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εωόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
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ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαωινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εωόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςωζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμωωνα το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμωωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςωορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςωζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςωορζσ.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η)  θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναωορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςωορά του ωαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμωωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εωόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορωϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραωα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εωόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςωζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμωωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 
ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμωωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςωράγιςθ των  προςωορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ 
τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςωράγιςθσ των ωακζλων των προςωορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 
4412/2016, προβαίνοντασ ςτο ςτάδιο τθσ  Θλεκτρονικισ Αποςωράγιςθσ του (υπό)ωακζλου «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςωορά» και του (υπό)ωακζλου «Οικονομικι Ρροςωορά», τθν 03-05-2022 και ϊρα 
10:00 πμ.  

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςωορϊν που αποςωραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςωράγιςθ των προςωορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, 
εωαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαωάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςωζροντεσ οικονομικοφσ ωορείσ, όταν οι πλθροωορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμωανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραωα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαωθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροωορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαωινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςωορά του οικονομικοφ ωορζα και ότι αωορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςωορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμωωνα με τθν 
παράγραωο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςωοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόωαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόωαςθ απόρριψθσ τθσ προςωοράσ του παρόντοσ εδαωίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόωαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςωζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόωαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςωυγι, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραωο 
3.4 τθσ παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ ωορείσ που ωζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
 
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόωαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςωορϊν των 
προςωερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμωωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό 
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των προςωερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςωορϊν. 
 
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςωορϊν των 
προςωερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςωορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςωορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςωορϊν και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςωορζσ ωαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςωορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εωαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςωορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςωορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςωορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςωορζσ 

Στθ ςυνζχεια, εωόςον το αποωαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόωαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 
«Τεχνικι Ρροςωορά» και «Οικονομικι Ρροςωορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράωωσ, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε 
κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει 
τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμωωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραωο 3.2 τθσ 
παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόωαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν 
κοινοποιείται ςτουσ προςωζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόωαςθ κατακφρωςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςωορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςωοράσ και Οικονομικισ 
Ρροςωοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμωωνα 
με τθν παράγραωο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ 
διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόωαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςωυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμωωνα με 
όςα προβλζπονται ςτθν παράγραωο 3.4 τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςωζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραωα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραωα όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.6.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ παραγράωου 2.2.4 αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράωου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορωι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορωότυπο PDF, ςφμωωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραωο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ ωορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
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μορωι και ςε κλειςτό ωάκελο, ςτον οποίο αναγράωεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορωι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραωα), ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράωου 2.4.2.5.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραωα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εωαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςωορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εωαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαωίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαωάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςωορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραωα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
τθσ απαίτθςθσ  των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.4 τθσ παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραωα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.4 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράωεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμωωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραωοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποωαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόωαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ.  
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 3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόωαςθ ζγκριςθσ των 
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςωοράσ).    

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ ωορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
αναωζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με τα 
άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραωο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ 
οι προςωζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί 
προδικαςτικι προςωυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςωυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόωαςθσ. 

 

3.3.2. Θ απόωαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εωόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόωαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 

οριςτικά,  

β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 

παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 

περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόωαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 

με τθν επιωφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμωωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάωιο 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 

και  

γ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 

πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράωεται ςφμωωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 

4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 

ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ 

προςωυγισ κατά τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι 

και μνθμονεφεται ςτο ςυμωωνθτικό. Εωόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από 

τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο. 

 

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 
για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναωκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
του προθγοφμενου εδαωίου ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμωωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιωφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 
διαδικαςία, για τον προςωζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςωορά. Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραωι του 
ςυμωωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.5 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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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Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιωφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμωζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Α. Κάκε ενδιαωερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμωζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςωφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςωυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμωωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεωόμενοσ με προδικαςτικι προςωυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του . 

Σε περίπτωςθ προςωυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςωυγισ είναι: 

(α)  δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαωερόμενο οικονομικό 
ωορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμωζροντα του ενδιαωερόμενου οικονομικοφ ωορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςωυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςωυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςωυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναωερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςωυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Λ του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςωυγι» ςφμωωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςωεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμωωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016. Θ 
επιςτροωι του παραβόλου ςτον προςωεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςωυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οωειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςωυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςωεφγοντα από τθν προςωυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςωυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόωαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςωυγισ, ςφμωωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιωφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμωωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
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Θ προθγοφμενθ παράγραωοσ δεν εωαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςωορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςωυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαωερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςωυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςωυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραωα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
ωάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαωερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςωυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςωυγι 
πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραωα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατωόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμωζρον μπορεί να ηθτιςει, εωαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του 
αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποωαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςωυγι. 
Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόωαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναωείσ προσ τθν ανωτζρω απόωαςθ πράξεισ 
ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ 
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ .  

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ 
αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόωαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και ςυηθτείται το 
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποωανκεί διαωορετικά. Για τθν 
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ 
Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμωωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του 
ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόωαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν 
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οωείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν επίδοςθ τθσ απόωαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαωορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ 
ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  

Γ. Διαωορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 
1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ 
νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 
ν. 4782/2021, ςφμωωνα με τισ οποίεσ:  

Με το ίδιο δικόγραωο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των 
αποωάςεων τθσ ΑΕΡΡ.  
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Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ 
του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόωαςθσ, εκτόσ εάν με 
προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποωανκεί διαωορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και 
θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε 
(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό 
αποωανκεί διαωορετικά.  

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςωάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορωϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποωαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμωιλοχϊρθςε το ςωάλμα ι θ παράλειψθ.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςωοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςωορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαωίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςωάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμωωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106, β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαωζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ωορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςωορά κρικεί ωσ μθ ςυμωζρουςα από 
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςωορϊν, 
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμωζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ:  

Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμωωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναωερόμενα ςτθν παράγραωο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμωωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εωαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραωο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οωείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραωι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 
ωόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα ενόσ μινα. 

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζωεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναωζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροωι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται 
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμωωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 
Αν τα αγακά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμωωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ 
καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία 
του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιωκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ 
απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο 
παραλαβισ αναωζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι 
αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμωωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων 
και του εκπρόκεςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εωαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να εκτελζςει μερικϊσ τθ ςφμβαςθ και να μθν παραγγείλει το 
ςφνολο τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των ειδϊν ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ.  
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και 

εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναωζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εωόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροωοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροωορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμωωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οωείλει δε να διαςωαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράωου 2.2.6.2 
τθσ παροφςασ, εωόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412. 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμωωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραωο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ 
τθσ παραγράωου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, 
κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με 
τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςωορά που αυτόσ είχε 
υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εωόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ 
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραωθ και ανεπιωφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ 
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εωόςον: 

α) θ ςφμβαςθ υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 



 

 

Σελίδα 35 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόωαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των υλικϊν.  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του 
Υπουργείου Ψθωιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςωυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου 
ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ.  

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορωωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμωωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμωωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εωόςον δεν ωορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι 
δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμωωνα με 
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 με τθν επιωφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράωου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 
203 του ν. 4412/20163 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραωι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οωείλει να 
προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορωωκεί, μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο 
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ανάδοχοσ να ςυμμορωωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρωωςθσ, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αωοροφν ςε υπαιτιότθτα του ωορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό ωορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόωαςθ του 
αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαωερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

β) Καταλογιςμόσ του διαωζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, 
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 
ωορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ ωορζασ του 
προθγοφμενου εδαωίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, από 
τρίτο οικονομικό ωορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςωυγι ςτθ 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εωόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 
άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαωζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαωζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, 
ςφμωωνα με τα ανωτζρω αναωερόμενα. Το διαωζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 
μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό ωορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, ςφμωωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 
ωορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα 
αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01.  

Ο καταλογιςμόσ του διαωζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα με απόωαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εωόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν 
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα ςε τρίτο οικονομικό ωορζα. 
Για τθν είςπραξθ του διαωζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα μπορεί να εωαρμόηεται θ 
διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαωζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 

δ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των ωορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ ωορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ.  

5.2.2.  Αν το υλικό ωορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμωωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 
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Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για ωόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάωορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
ωόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
εωόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποωάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ ωορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εωαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςωυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του ωορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόωαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςωυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςωυγισ αποωαςίηει το αρμοδίωσ αποωαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάωιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράωου 11 του άρκρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριωκείςα. Κατά τθσ απόωαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε ωφςθσ 
διοικθτικισ προςωυγισ. Αν κατά τθσ απόωαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 
προςωυγι ι αν απορριωκεί αυτι από το αποωαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόωαςθ κακίςταται 
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςωυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόωαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαωορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςωυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο 
τθσ Ρεριωζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςωυγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοωανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραωο 5.3 τθσ παροφςασ, διαωορετικά θ προςωυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςωυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοωανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαωερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραωο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά τμθματικά εντόσ (3) τριϊν θμερϊν από τθν 
παραγγελία των ειδϊν από το αρμόδιο τμιμα. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του 
άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ 
απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εωόςον ςυμωωνεί ο 
ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ 
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό 
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ 
παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραωο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 

Με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 
ωόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 
ωόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναωζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμωωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμωωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εωόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ 
των υλικϊν γίνεται ανάλογα με το αντικείμενο τθσ προμικειασ με μακροςκοπικό ζλεγχο –χθμικι ι 
μθχανικι εξζταςθ – πρακτικι δοκιμαςία κλπ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμωωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 
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Υλικά που απορρίωκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμωωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράωωσ 
εξζταςθ κατϋεωεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράωεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζωεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζωεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςε δφο θμζρεσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον ανωτζρω οριηόμενο χρόνο, κεωρείται ότι θ 
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιωφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται 
προσ τοφτο ςχετικι απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από 
τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμωωνα δε με τθν 
απόωαςθ αυτι θ αποκικθ του ωορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραωισ του ςτα βιβλία 
τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραωο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζωονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμωωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εωόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροωι των υλικϊν που απορρίωκθκαν γίνεται ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

                                                                        Ράτρα  11/04/2022 

                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ   

                                                     ΠΑΤΛΟ Ι. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΕΣΘ 
ΔΕΛΓΜΑΤΟΣ 

1 ΑΛΜΟΣΤΑΤΛΚΟΛ 
ΣΡΟΓΓΟΛ ΛΝΟΣ 8 Χ 
1,5 Χ 2 

Να είναι καταςκευαςμζνο από ςυμπιεςμζνο βιοςυμβατό 
πολυμερζσ ςπόγγο πολυβινιλικισ αλκοόλθσ (PVA). Να είναι 
ζτοιμα προσ χριςθ, να διακζτουν κορδόνι, για τθν εφκολθ 
αωαίρεςι τουσ. Να προςωζρονται και ςε τφπουσ που διακζτουν 
επικάλυψθ αιμοςτατικισ γάηασ κυτταρίνθσ, με βακτθριοςτατικι 
δράςθ και ςωλθνάκι αεριςμοφ. Θ δομι του ςπόγγου, να είναι με 
αλλθλζνδετα και ςυνεχι κφτταρα, να προςωζρει εξαιρετικι 
απορροωθτικι ικανότθτα και δυνατότθτα κατακράτθςθσ 
μεγάλθσ ποςότθτασ υγρϊν. Να μθν  προςκολλάται ςτουσ 
ρινικοφσ ιςτοφσ, αποτρζποντασ τον κίνδυνο πικανϊν επιπλοκϊν, 
όπωσ κρόμβωςθ ι αιμορραγία. Να  διακζτει  δυνατότθτα κοπισ 
και ανατομικισ προςαρμογισ ςτθν ρινικι κοιλότθτα. Να 
διατίκεται ςε ςυμπιεςμζνθ μορωι, για εφκολθ ειςαγωγι. Να 
προςαρμόηεται ςτο επικυμθτό μζγεκοσ. Να είναι ατοξικό 
αςωαλζσ ςτθν χριςθ, χωρίσ παρενζργειεσ. Να μθν  
προςκολλάται ςτο τραφμα και να μθν αωινει υπολείμματα, όταν 
αωαιρεκεί. Να μθν υπάρχει κίνδυνοσ δθμιουργίασ 
δευτερογενοφσ τραφματοσ. Να είναι πιςτοποιθμζνο προϊόν με 
ςιμανςθ CE και να διατίκεται ςε αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία 
αλουμινίου. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

2 ΑΛΟΥΜΛΝΟΚΟΥΒΕΤ
ΕΣ 2,1m Χ 1,50m 

Λςοκερμικζσ διπλισ όψθσ ςε χρυςό και αςθμί ωφλλο. Να 
αποτελοφνται από πολυπροπυλζνιο, επιμεταλλωμζνο, πάχουσ 
12 μm. Να προςτατεφουν τθ κερμοκραςία του ςϊματοσ 
αποτρζποντασ τθν υποκερμία /υπερκερμία. Σε ατομικι 
ςυςκευαςία. Βάροσ : 55 g 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

3 ΑΛΣΚΘΤΘΑΣ - 
AKΟΔΕΚΤΘΣ 
ΟΞΥΜΕΤΟΥ 
NELLCOR OXIMAX 
N560 

Αιςκθτιρασ οξυμετρίασ μ.χ. Από υλικό latex-free. Μίασ χριςεωσ 
και αποςτειρωμζνοσ. Αυτοκόλλθτοσ. Στθ ςυςκευαςία να 
ςυμπεριλαμβάνεται ςειρά από αυτοκόλλθτα τςιρότα κατάλλθλα 
για τθν κάλυψθ πομποφ και δζκτθ κατά τθν επανατοποκζτθςθ 
του αιςκθτιρα μετά από κάκε ζλεγχο  

Για οξφμετρο Nellcor και μόνιτορ MINDRAY 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

4 ΑΚΟΔΕΚΤΕΣ 
ΟΞΥΜΕΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 
ΜΑΝΤΑΛΑΚΛ ΓΛΑ 
ΟΞΥΜΕΤΟ 
DYNAMAP V100 
GENERAL ELECTRIC 

  ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 
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5 ΑΚΟΔΕΚΤΕΣ 
ΟΞΥΜΕΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 
ΜΑΝΤΑΛΑΚΛ ΓΛΑ 
ΟΞΥΜΕΤΟ BLT 
M800 

  ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

6 ΑΚΟΔΕΚΤΕΣ 
ΟΞΥΜΕΤΟΥ  ΓΛΑ 
ΟΞΥΜΕΤΟ MIDRAY 
IPM 9800 
ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ 
ΧΘΣΕΩΝ 

  ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

7 ΑΝΤΑΡΤΟΑΣ 
ΚΑΔΛΟΓΑΦΟΥ ΓΛΑ 
ΘΛΕΚΤΟΔΛΑ ΤΥΡΟΥ 
ΚΟΚΟΔΕΛΛΟΣ 

Αντάπτορασ Θλεκτροδίων ΘΚΓ με κλιπ τφπου 'Κροκόδειλου' 
Crocodile style electrode clip 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

8 ΑΝΤΑΡΤΟΑΣ 
ΚΑΔΛΟΓΑΦΟΥ ΓΛΑ 
ΘΛΕΚΤΟΔΛΑ ΜΛΑΣ 
ΧΘΣΘΣ 
(ΑΚΟΔΕΚΤΘ ΤΥΡΟΥ 
SNAP) 

Αντάπτορασ Θλεκτροδίων ΘΚΓ με κλιπ τφπου snap (10 τεμ) ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

9 ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ 
ΧΕΛΟΥΓΛΚΑ  ΡΕΔΛΑ 
ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ  

Να αποτελοφνται από απορροωθτικό υλικό nοn woven, 
αδιάβροχο, ανκεκτικό ςε αλκοόλεσ και αντιςθπτικά υλικά. Tριϊν 
ςτρωμάτων, επεξεργαςμζνο (μζκοδοσ ΤΝΤ) από:ζνα ςτρϊμα 
βιςκόηθσ, ζνα ςτρϊμα από film  πολυαικυλενίου, ζνα ςτρϊμα 
κυτταρίνθσ. Να παρζχει μεγάλθ αντοχι για χριςθ ςε 
χειρουργεία  και ΤΕΡ. Να μθν περιζχει latex. Θ ςυγκόλλθςθ των 
τριϊν ωφλλων να είναι δυνατι χωρίσ κόλλα. Να είναι 
αποςτειρωμζνα με ακτινοβολία γ. Να ζχουν χρόνο λιξθσ 5 
χρόνια. Να είναι χωρίσ οπι, μιασ χριςθσ. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  
PATCH ΘΛΕΚΤΟΔΛΑ  
ΚΑΔΛΟΓΑΦΟΥ 
Μ.Χ. ΓΛΑ MONITORS 

Μθ υωαςμζνα (non woven). Διαμζτρου 30mm. Να είναι 
υποαλλεργικά. Να επιτρζπουν τον αεριςμό του δζρματοσ. Χωρίσ 
τοξικά υλικά, με ηελζ. Να ωζρουν κοφμπωμα αςωαλείασ. Να 
είναι υψθλισ αγωγιμότθτασ και μεγάλθσ αντοχισ. Να ωζρουν με 
ςιμανςθ CE. Να είναι Latex free, PVC Free. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 
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11 ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ 
ΚΘΚΕΣ  
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ  ΜΕ 
ΔΕΛΚΤΘ  

Να ζχουν τθν μια πλευρά από ανκεκτικό ιατρικό χαρτί 
κατάλλθλο για αποςτείρωςθ και τθν άλλθ πλευρά από διαωανζσ 
ωιλμ πολλαπλϊν χριςεων και να μθν ςχίηεται κατά το άνοιγμα. 
Να είναι κατάλλθλεσ για κλιβάνουσ ατμοφ και αερίου και να 
διακζτουν δφο δείκτεσ. Θ πλαϊνι ςυγκολλθτικι επιωάνεια, να 
είναι ςυνεχισ, ομοιόμορωθ (3 ςυγκολλιςεων) μεγίςτθσ αντοχισ, 
ζτςι ϊςτε να μθν ανοίγει από τθν πίεςθ του βάρουσ των 
εργαλείων και να μθν αωινει ίχνθ κατά το άνοιγμα. Οι δείκτεσ 
να είναι τυπωμζνοι ςτθ χάρτινθ πλευρά,  για προςδιοριςμό 
αποςτείρωςθσ ςτο εςωτερικό μζροσ για άμεςθ οπτικι επαωι. Θ 
χάρτινθ πλευρά να είναι ανκεκτικι, να ζχει υψθλό βακμό 
χθμικισ κακαρότθτασ και να μθν αωινει ινίδια. Κατά τθ διάρκεια 
του ανοίγματοσ πρζπει να διαχωρίηεται τζλεια το πλαςτικό από 
το χαρτί, χωρίσ να ςκίηεται το χαρτί, εκμθδενίηοντασ τον κίνδυνο 
να περάςουν μικρόβια από ζξω προσ τα μζςα εξαςωαλίηοντασ 
άςθπτθ τεχνικι παραλαβισ του υλικοφ. Να διακζτουν πολλαπλι 
κερμοςυγκόλλθςθ ≥10mm όπου να ανοίγει χωρίσ να αωινει 
ινίδια, με διαωανι ζγχρωμο ωιλμ πολλαπλϊν ςτρϊςεων. Θ 
πλαςτικι πλευρά να είναι μαλακι και να μθν κάνει πτυχζσ  μετά 
τον κλιβανιςμό. Να είναι εξαιρετικά ανκεκτικι  με αντοχι ςτα 
βαριά αντικείμενα. Στθν εξωτερικι τουσ ςυςκευαςία 
αναγράωονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ ςφμωωνα με τα πρότυπα 
ενδείξεισ. Να προςωζρονται με πιζτα και αυτοκόλλθτο 
ςωράγιςμα αςωαλείασ. Να πλθροφν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 
868-1,3,5. Να ωζρουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενδείξεισ τυπωμζνεσ 
ςτθν μπροςτινι πλευρά ςφμωωνα με το EN 980. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

12 ΑΦΑΛΕΤΛΚΟ ΣΡΕΛ 
ΚΟΛΛΘΤΛΚΘΣ ΟΥΣΛΑΣ 
ΔΕΜΑΤΟΣ 

Αωαιρετικό ςπρζι δζρματοσ κολλθτικοφ υλικοφ. Υποαλλεργικό. 
Χωρίσ οινόπνευμα. Με άρωμα μζντασ. Συςκευαςία 50ml Με 
ωόρμουλα κατά τθσ αίςκθςθσ καψίματοσ ι πόνου. Με βαλβίδα 
ψεκαςμοφ 360°.  Μικρι αίςκθςθ ψφξθσ - ιδανικό για ευαίςκθτεσ 
επιδερμίδεσ.  

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

13 ΑΦΟΛΟΥΤΑ-
ΣΑΜΡΟΥΑΝ Ph 
4,5±0,5 

Να είναι ιδιαίτερα  απαλό κακαριςτικό με καλλυντικά ςυςτατικά 
που εξαςωαλίηουν τθν λιπαρότθτα και τθν τόνωςθ του 
δζρματοσ. Κατάλλθλο για το πλφςιμο ολόκλθρου του ςϊματοσ 
και του τριχωτοφ τθσ κεωαλισ των νεογνϊν, βρεωϊν και 
παιδιϊν. Να μθν περιζχει αλκαλικά παράγωγα που μπορεί να 
προκαλζςουν κνθςμοφσ ι απολζπιςθ. Να είναι άχρωμο και 
άοςμο. Να μθν ζχει αντιςθπτικζσ ιδιότθτεσ, για να μθν αλλοιϊνει 
τθν ωυςιολογικι χλωρίδα του δζρματοσ. Να είναι ειδικά 
μελετθμζνο για το ευαίςκθτο δζρμα των νεογνϊν, βρεωϊν και 
παίδων με ουδζτερο Ph 5,5. Να διατίκεται ςε πρακτικι 
ςυςκευαςία των (500 ml) με πϊμα  flip - top ζτςι ϊςτε να μπορεί 
να  χρθςιμοποιείται εφκολα με ζνα μόνο χζρι κατά τθν διάρκεια 
του λουτροφ των νεογνϊν, βρεωϊν και παιδιϊν. Να είναι 
χαμθλοφ αωριςμοφ. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

14 ΒΕΝΤΟΥΗΑΚΛΑ Θ.Κ.Γ.  Βεντουηάκια ΘΚΓ. Σετ 6 Τεμαχίων FIAB. Συμβατό με αντάπτορα 
τφπου «κλιπ» 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

15 ΓΛΩΣΣΟΡΛΕΣΤΑ 
ΞΥΛΛΝΑ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ ΣΕ 
ΑΤΟΜΛΚΘ 

Ξφλινα ςε ατομικι χάρτινθ ςυςκευαςία. Λεία, ανκεκτικά, 
αποςτειρωμζνα, εφκαμπτα. Μιασ χριςεωσ. Μικουσ : 150mm. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 

16 ΓΥΑΛΛΑ 
ΦΩΤΟΚΕΑΡΕΛΑΣ 
ΝΕΟΓΝΩΝ 

Ρροςτατευτικά ματιϊν κατά τθν διάρκεια τθσ ωωτοκεραπείασ. 
Να είναι μαλακά και να εμποδίηουν το 99,9999% του ωωτόσ. Να 
ωζρουν εςοχζσ ματιϊν ςχεδιαςμζνεσ για τθν άνεςθ και τθν 
αςωάλεια των αςκενϊν. Θ μαλακι περίδεςθ κεωαλισ, να κρατά 
τα προςτατευτικά ματιϊν ςτθ κζςθ τουσ, να προςαρμόηεται 
άνετα, να είναι ςχεδιαςμζνθ για να ελαχιςτοποιεί τθν ολίςκθςθ 
και να μειϊνει το ςωίξιμο τθσ κεωαλισ. Να είναι latex free και 
DEHP-free. Να προςωζρονται ςε ατομικι ςυςκευαςία, 
αποςτειρωμζνα, με υποαλλεργικό υλικό. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

17 ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ ΜΛΑΣ 
ΧΘΣΘΣ 
MAPLESON 

Κφκλωμα αναιςκθςίασ τφπου Ayre’s T-Piece (Mapleson E) μιασ 
χριςθσ. 
Να ωζρει βαλβίδα APL 40cm H2O, να ζχει μικοσ ςωλινα 
ωρζςκων αερίων>2m και να ωζρει αςκό 0,5lt – latex free. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

18 ΔΟΣΟΜΕΤΛΚΑ 
ΡΟΤΘΑΚΛΑ 
ΧΟΘΓΘΣΘΣ 
ΦΑΜΑΚΩΝ , 
ΔΛΑΒΑΚΜΛΣΜΕΝΑ, 
30ml 

Να είναι καταςκευαςμζνα από διαυγζσ πλαςτικό, μθ τοξικό, 
προςωζροντασ δυνατότθτα οπτικισ επαωισ με το περιεχόμενο. 
Χωρθτικότθτασ 30ml. Να ωζρουν ςτθν επιωάνειά τουσ 
ευανάγνωςτθ και ευδιάκριτθ ανάγλυωθ διαβάκμιςθ. Να 
ανκίςτανται ςτθν πίεςθ και να μθν κρυμματίηονται. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

19 ΔΟΧΕΛΑ ΣΥΛΛΟΓΘΣ 
ΟΥΩΝ 24 ΩΟΥ 2 
ΛΛΤΩΝ ΡΛΑΣΤΛΚΑ 

Να ζχουν διαγράμμιςθ περιεχομζνου ανά 10 ml. Να ωζρουν 
πρεςςαριςτό πϊμα, μεγάλου διαμετριματοσ και δεφτερο, 
πλάγιο μικροφ διαμετριματοσ. Να ζχουν χωρθτικότθτα 2 lit. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

20 ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΟΣ 
ΣΑΚΚΟΣ ΣΥΛΛΘΨΕΩΣ 
ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩ
Ν ΑΥΤΟ-
ΑΝΟΛΓΟΜΕΝΟΣ 
ΑΣΚΟΣ MEMOBAG , 
ΓΛΑ 
ΛΑΡΑΟΣΚΟΡΛΚΕΣ 
ΕΡΕΜΒΑΣΕΛΣ, 
ΔΛΑΜΕΤΟΣ 50, 
ΜΕΓΕΚΟΣ 200 ml 

Να είναι καταςκευαςμζνοσ για απλι και αςωαλι ςυλλογι ιςτϊν 
κατά τθ λαπαροςκοπικι χειρουργικι και προςωζρει αςωάλεια 
τόςο ςτον χειρουργό όςο και ςτον αςκενι. Αμζςωσ μετά τθν 
ειςαγωγι του αςκοφ μνιμθσ (MemoBag) μζςω τροκάρ 10 mm, 
το Nitinol ςφρμα, που βρίςκεται ςτο άνω χείλοσ περιμετρικά, 
λόγω του ωαινόμενου μνιμθσ δίνει ςτον αςκό το 
προρυκμιςμζνο ςχιμα του και τον διατθρεί ανοικτό ι κλειςτό 
ανάλογα με τθν τεχνικι του γιατροφ. Αυτό δίνει τθν δυνατότθτα 
μζςω του τροκάρ να χρθςιμοποιθκοφν άλλα εργαλεία.  
Μποροφν να κοποφν μεγάλα τμιματα ιςτϊν ςε μικρότερα 
κομμάτια μζςα ςτον αδιάτρθτο, διαωανι και ςτεγανό αςκό, 
χωρίσ κανζνα κίνδυνο μόλυνςθσ ι εξάπλωςθ των κακοθκϊν 
κυττάρων. Το MemoBag τότε απλά κλείνει και αωαιρείται. 
Σθμαντικά μειωμζνοσ κίνδυνοσ μόλυνςθσ. Ευκολία ςτθν 
ειςαγωγι, τθν διατιρθςθ και το κλείςιμο. Δεν υπάρχει ανάγκθ 
για επιπλζον τροκάρ. Αςωάλεια και άνεςθ λόγω του διαωανι, 
αδιάβροχου και αδιάτρθτου αςκοφ. Ζχει τθ δυνατότθτα να 
ανοίξει και να κλείςει αξιόπιςτα αρκετζσ ωορζσ. Δυνατότθτα 
προ-οπλιςμοφ ράμματοσ ςτθν ειδικι υποδοχι ϊςτε θ ανεφρεςθ 
του αςκοφ να είναι ευκολότερθ. Trocar 10mm.    

ΔΕΝ 
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

21 ΕΡΟΥΛΩΤΛΚΟ SPRAY Επουλωτικό, βιοαπορροωιςιμο, ίππειου κολλαγόνου ι 
Υαλουρονικοφ οξζωσ με ωυτικά εκχυλίςματα. Με αιμοςτατικζσ 
ιδιότθτεσ, για ζλκθ ςτθ ωάςθ τθσ κοκκιοποίθςθσ. Συςκευαςία 75-
125ml. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 
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22 ΗΕΛΕ ΥΡΕΘΧΩΝ 
250ml /ΤΕΜ. 

Να προςωζρεται ςε ωιάλθ 250ml. Θ γζλθ να είναι υποαλλεργικι 
κατάλλθλθ για όλεσ τισ εωαρμογζσ υπερθχογραωίασ. Να είναι 
υδατοδιαλυτό χωρίσ λίπθ ι ζλαια. Να είναι ελεφκερο αλάτων 
αλκοόλθσ και ωορμαλδεψδθσ. Να είναι άχρωμο, άοςμο, μθ 
τοξικό. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

23 ΑΛΣΚΘΤΘΑΣ 
ΜΕΤΘΣΘΣ  ΒΑΚΟΥΣ 
ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ BIS 
ΜΕ  ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 
ΜΟΝΛΤΟ 

 

1. Ραιδιατρικόσ αιςκθτιρασ μιασ χριςθσ, να αποτελείται από 
τζςςερα  θλεκτρόδια ςε ενιαία καταςκευι και να μετρά το 
βάκοσ αναιςκθςίασ με τθ μζκοδο του διωαςματικοφ δείκτθ. 

2. Kατά τθν τοποκζτθςι του, να διακζτει τεχνολογία 
προςπζλαςθσ των νεκρϊν επιδερμικϊν κυττάρων, ϊςτε να 
εξαςωαλίηεται βζλτιςτο αγϊγιμο περιβάλλον και ςτακερι 
τοποκζτθςθ ςε πολφωρα χειρουργεία. 

3. Να χρθςιμοποιείται και για απαγωγι ΘΜΓ από τθν κροταωικι 
περιοχι (Μυϊκόσ Τόνοσ). 

4. Να διακζτει ςυνδετικό clip αςωαλείασ. Να εωαρμόηεται 
μεταξφ μεςομετωπιαίασ και κροταωικισ περιοχισ, ϊςτε να μθν 
καλφπτει ολόκλθρθ τθν περιοχι του μετϊπου για να υπάρχει 
ελεφκεροσ χϊροσ μζτρθςθσ εγκεωαλικισ οξυμετρίασ, 
κερμοκραςία πυρινα κ.α. 

5. Να δφναται, μζςω τθσ οκόνθσ παρακολοφκθςθσ, να 
ενεργοποιθκοφν ωίλτρα για τθν μείωςθ μθ επικυμθτϊν πικανϊν 
παρεμβολϊν του θλεκτροεγκεωαλογραωιματοσ. 

6. Να τεκμθριϊνεται με μελζτεσ θ μείωςθ χριςθσ υπναγωγϊν ςε 
αςκενείσ που παρακολουκοφνται με τθν ςυγκεκριμζνθ 
τεχνολογία. 

7. Τα παραπάνω να πιςτοποιοφνται με παραπομπζσ ςτα 
αντίςτοιχα ωυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

8. Ο αιςκθτιρασ να είναι LATEX-FREE, PVC-FREE, DEHP-FREE, 
NITRILE-FREE. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ; 

24 ΚΕΜΟΜΕΤΑ 
ΨΘΦΛΑΚΑ 

Να παρζχουν αςωαλι απλι και αξιόπιςτθ μζτρθςθ ςε ζνα λεπτό 
τθσ ϊρασ. Να ωζρουν εφκαμπτθ μφτθ και οκόνθ υγρϊν 
κρυςτάλλων. Να είναι αδιάβροχα και άκραυςτα. Να παρζχουν 
μζτρθςθ κερμοκραςίασ από μαςχάλθ, υπογλϊςςια, πρωκτικά. 
Να παρζχουν λειτουργία μνιμθσ. Το ωάςμα μζτρθςθσ να 
κυμαίνεται από 32οC-43οC. Να παρζχουν θχθτικό ςιμα 
ειδοποίθςθσ. Ριςτοποίθςθ MDDC/029. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

25 ΚΘΛΕΣ  ΣΛΛΛΚΟΝΘΣ 
ΓΛΑ ΜΡΛΜΡΕΟ  

Να είναι καταςκευαςμζνεσ από άριςτθσ ποιότθτασ υλικό και με 
προδιαγραωζσ ςε πλιρθ εναρμόνιςθ με τθν ιςχφουςα 
ευρωπαϊκι νομοκεςία περί καταλλθλότθτασ υλικϊν και 
αντικειμζνων που ζρχονται ςε επαωι με τα τρόωιμα. Να είναι 
μαλακζσ με δυνατότθτα αντοχισ ςτισ απαιτοφμενεσ ςυνκικεσ 
υγρισ αποςτείρωςθσ. Οι κθλζσ ςιλικόνθσ να είναι ανάλογεσ με 
τα μπιμπερό και το πϊμα (βίδα) και να εωαρμόηουν ακριβϊσ μθ 
αωινοντασ περικϊρια κενοφ ανάμεςα τουσ (εωαρμογι κανόνων 
ορκισ υγιεινισ πρακτικισ). Θ επιωάνεια τουσ να είναι ςτρογγυλι  
και λεία χωρίσ ίχνοσ αυλακιοφ και χωρίσ απολιξεισ προσ 
αποωυγι τραυματιςμϊν αλλά και κατακράτθςθσ υπολειμμάτων 
γάλακτοσ ι απορρυπαντικϊν και προσ αποωυγι ανάπτυξθσ 
μικροβιακοφ ωορτίου. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 



 

 

Σελίδα 46 

26 ΚΑΡΕΛΑ 
ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ 

 Να αποτελοφνται από υλικό αντιςτατικό, αποςτειρϊςιμο, 
απορροωθτικό. Υλικό από viscose – πολυαικυλζνιο, και ωυςικζσ 
ίνεσ, non woven προσ αποωυγι αλλεργιϊν. Να είναι ανκεκτικά 
ςτο ςκίςιμο, να μθν αωινουν ινίδια και χνοφδι και να μθν 
γλιςτροφν. Να ζχουν μεγάλθ αεροδιαπερατότθτα. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 
ΚΑΛ ΓΛΑ ΤΑ 3 
ΕΛΔΘ 

27 ΚΟΛΛΑ ΓΛΑ ΣΥΓΚΛΛΣΘ 
ΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΛ 
ΛΣΤΩΝ ΜΕ 2 
ΜΑΛΑΚΟΥΣ 
ΔΛΑΝΟΜΕΛΣ  

Αποςτειρωμζνθ κόλλα ςφγκλιςθσ δζρματοσ 0,8gr με δυο 
μαλακοφσ διανομείσ μιασ χριςεωσ, με ωαρδφ ίχνοσ 6 mm κατά 
τθν εωαρμογι και με υψθλι βιοςυμβατότθτασ 99.99%. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

28 ΚΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΛΚΘ 
ΚΑΛ ΕΡΟΥΛΩΤΛΚΘ 

Κρζμα ενυδατικι και επουλωτικι εξιδρωματικοφ δζρματοσ. Με 
διμεκικόνθ και οξείδιο του ψευδαργφρου 6%. Σε νοςοκομειακι 
ςυςκευαςία των 100gr. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

29 ΚΕΜΑ 
ΡΕΛΡΟΛΘΣΘΣ  
ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΛ 
ΔΕΜΑΤΛΚΩΝ 
ΒΛΑΒΩΝ 

Να είναι από υπεροξυγονωμζνα, ωυςικά, λιπαρά οξζα και 
βιταμίνθ Ε (Τοκοωερόλθ) , ϊςτε να υπεροξυγϊνει τθν περιοχι, 
να αναςτζλλει τθν οξείδωςθ των κυττάρων και να βελτιϊνει τθν 
ςυνεκτικότθτα του δζρματοσ μειϊνοντασ τθν πικανότθτα 
δθμιουργίασ δερματικισ βλάβθσ λόγω πίεςθσ ι ελλιποφσ 
αιμάτωςθσ. Για περιποίθςθ περιμετρικά του ζλκουσ, για 
δερματικζσ βλάβεσ (ερφκθμα, υπερκεράτωςθ, ζκηεμα) ι για 
πρόλθψθ ςε ςθμεία πίεςθσ με κίνδυνο δθμιουργίασ ζλκουσ 
πίεςθσ.  

Συςκευαςία 40-100γρ ±5γρ. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

30 ΚΕΜΑ EMOFIX 
30gr. (αιμοςτατικι 
αλοιωι) 

  ΔΕΝ 
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

31 ΚΕΜΑ ELEFIX Ράςτα θλεκτροδίων, χαμθλισ ςφνκετθσ αντίςταςθσ και 
εξαιρετικά αγϊγιμθ. Να είναι ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να κολλάει 
τα θλεκτρόδια ςτο δζρμα χωρίσ επιπλζον κολλθτικοφσ δίςκουσ. 
Να δφναται  να χρθςιμοποιθκεί με όλα τα επιωανειακά 
θλεκτρόδια. Να είναι κατάλλθλθ για όλα τα όργανα EEG και EP / 
EMG. 

ΔΕΝ 
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

32 ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΛΚΟ
Υ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ 
ΝΕΟΓΝΩΝ 

Κφκλωμα αναιςκθςιολογικοφ μθχανιματοσ νεογνϊν, μιασ 
χριςεωσ, χωρίσ Latex, χωρίσ DEPH/PHT, υψθλισ ποιότθτασ και 
ςυμβατότθτασ με τα μθχανιματα αεριςμοφ (αναιςκθςιολογικό / 
αναπνευςτιρασ), αποςτειρωμζνο ι καταςκευαςμζνα ςε 
απόλυτα κακαροφσ χϊρουσ ςφμωωνα με το EN ISO 14644-
1:1999, αποτελοφμενο από 3 ςωλινεσ διαμζτρου 10mm. 
Επιπλζον, να είναι κρικοειδζσ εξωτερικά ϊςτε ςε περίπτωςθ 
γωνίωςθσ να παραμζνει ελεφκερο το μεγαλφτερο μζροσ του 
αυλοφ (αποτελεί πλεονζκτθμα να είναι λείο εςωτερικά), 
διαωανζσ, χαμθλισ αντίςταςθσ, χαμθλισ ενδοτικότθτασ, 
χαμθλισ διαρροισ και να καταλιγει ςε άκρα αςωαλείασ 
καταςκευαςμζνα κατά ISO. Οι δφο ςωλινεσ (ειςπνοισ – 
εκπνοισ) να διακζτουν μικοσ όχι μικρότερο από 1.5m να 
ςυνδζονται με παράλλθλο, διαωανζσ ςυνδετικό τφπου «Y» και 
να καταλιγει ςε διαωανι γωνία, εφκολα προςαρμοηόμενθ ςε 
όλα τα μεγζκθ προςωπίδων. Ο τρίτοσ ςωλινασ να ζχει μικοσ όχι 
μικρότερο από 1,1m και να ςυνδζεται με αςκό <1L χωρίσ latex. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 
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33 ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΛΚΟ
Υ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ 
ΡΑΛΔΩΝ 

Κφκλωμα αναιςκθςιολογικοφ μθχανιματοσ παιδιατρικό, μιασ 
χριςεωσ, χωρίσ Latex, χωρίσ DEPH/PHT (να αναωζρονται ςτθ 
ςυςκευαςία), υψθλισ ποιότθτασ και ςυμβατότθτασ με τα 
μθχανιματα αεριςμοφ ( αναιςκθςιολογικό / αναπνευςτιρασ), 
αποςτειρωμζνο ι καταςκευαςμζνο ςε απόλυτα κακαροφσ 
χϊρουσ ςφμωωνα με το EN ISO 14644-1:1999. 

Να αποτελείται από 3 ςωλινεσ διαμζτρου 15mm, οι οποίοι 
εςωτερικά να είναι λείοι κρικοειδείσ, ι απλοί λείοι, και 
εξωτερικά να είναι κρικοειδείσ, ϊςτε ςε περίπτωςθ γωνίωςθσ να 
παραμζνει ελεφκερο το μεγαλφτερο μζροσ του αυλοφ.  

Να είναι διαωανζσ, χαμθλισ αντίςταςθσ, χαμθλισ 
ενδοτικότθτασ, χαμθλισ διαρροισ και να καταλιγει ςε άκρα 
αςωαλείασ καταςκευαςμζνα κατά ISO. Τα άκρα των ςωλινων να 
είναι ελαςτικά και μαλακά, διαμζτρου 22 mm, ειδικά 
ενιςχυμζνα ϊςτε να εξαςωαλίηεται ςτακερι και αςωαλισ 
ςφνδεςθ με τα μθχανιματα και με δυνατότθτα αποςφνδεςθσ 
από τα ςυνδετικά τουσ.  

Οι δφο ςωλινεσ (ειςπνοισ – εκπνοισ) να διακζτουν μικοσ όχι 
μικρότερο από 1.5m, να ςυνδζονται με παράλλθλο, διαωανζσ 
ςυνδετικό τφπου «Y» και να καταλιγει ςε διαωανι γωνία με 
υποδοχι για καπνογράωο (luer lock), με πϊμα, με κθλιά 
ςυγκράτθςθσ και προςτατευτικι τάπα. Το ςυνδετικό «Υ» να 
δφναται να αποςυνδεκεί από τουσ ςωλινεσ για προςαρμογι T-
PIECE nebulizer. Ο τρίτοσ ςωλινασ να ζχει μικοσ μεγαλφτερο 
από 1m και να ςυνδζεται με αςκό 1L, χωρίσ latex (να 
αναγράωεται). 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

34 ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΛΚΟ
Υ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ  
ΕΝΘΛΛΚΩΝ  

Κφκλωμα αναιςκθςιολογικοφ μθχανιματοσ ενθλίκων, μιασ 
χριςεωσ, χωρίσ Latex, χωρίσ DEPH/PHT (να αναωζρονται ςτθ 
ςυςκευαςία), υψθλισ ποιότθτασ και ςυμβατότθτασ με τα 
μθχανιματα αεριςμοφ (αναιςκθςιολογικό / αναπνευςτιρασ), 
αποςτειρωμζνο ι καταςκευαςμζνο ςε απόλυτα κακαροφσ 
χϊρουσ ςφμωωνα με το EN ISO 14644-1:1999, αποτελοφμενο 
από 3 ςωλινεσ διαμζτρου 19mm, λείουσ κρικοειδείσ εςωτερικά 
και κρικοειδείσ εξωτερικά.  

Να είναι κρικοειδζσ εξωτερικά ϊςτε ςε περίπτωςθ γωνίωςθσ να 
παραμζνει ελεφκερο το μεγαλφτερο μζροσ του αυλοφ, διαωανζσ, 
χαμθλισ αντίςταςθσ, χαμθλισ ενδοτικότθτασ, χαμθλισ διαρροισ 
και να καταλιγει ςε άκρα αςωαλείασ καταςκευαςμζνα κατά ISO. 
Τα άκρα των ςωλινων να είναι ελαςτικά και μαλακά, διαμζτρου 
22 mm, ειδικά ενιςχυμζνα ϊςτε να εξαςωαλίηεται ςτακερι και 
αςωαλισ ςφνδεςθ με τα μθχανιματα και με δυνατότθτα 
αποςφνδεςθσ από τα ςυνδετικά τουσ.  

Οι δφο ςωλινεσ (ειςπνοισ – εκπνοισ) να διακζτουν μικοσ όχι 
μικρότερο από 1.8m, να ςυνδζονται με παράλλθλο, διαωανζσ 
ςυνδετικό τφπου «Y» και να καταλιγει ςε διαωανι γωνία με 
υποδοχι για καπνογράωο (luer lock), με πϊμα, με κθλιά 
ςυγκράτθςθσ και προςτατευτικι τάπα. Το ςυνδετικό «Υ» να 
δφναται να αποςυνδεκεί από τουσ ςωλινεσ για προςαρμογι T-
PIECE nebulizer. Ο τρίτοσ ςωλινασ να ζχει μικοσ όχι μικρότερο 
από 1,20m και να ςυνδζεται με αςκό 2L, latex-free (να 
αναγράωεται). Το κφκλωμα να ζχει χαμθλι αντίςταςθ ροισ 1,6 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 
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mbar ςτα 60l/min, ενδοτικότθτα μικρότερθ των 4 mbar ςτα 
60l/min και διαρροι μικρότερθ των 50ml/min, τα οποία 
πιςτοποιοφνται από ζγγραωο του καταςκευαςτι. 

35 ΚΩΝΟΛ ΔΛΡΛΘΣ 
ΑΛΧΜΘΣ 

φγχθ-τροκαρ διάτρθςθσ ABS-PVC για αναρρόωθςθ, μεταωορά 
και ανάμιξθ ωαρμάκων υψθλισ ποιότθτασ, αποςτειρωμζνα με 
ε/ο, μ. χ. απυρογενζσ, ατοξικό, latex free, DEHP free, διάρκεια 
αποςτείρωςθσ 5 ζτθ. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

36 ΛΑΜΕΣ 
ΜΑΧΑΛΛΔΛΩΝ  

Να είναι από εξαιρετικά ανκεκτικό ανκρακοφχο χάλυβα. 
Αποςτειρωμζνα με ακτινοβολία Gamma ελάχιςτθ δόςθ 2,5 μ. 
Rads ι 25 Kg. Να ωζρουν εγγφθςθ ςτειρότθτασ για 5 χρόνια - 
όςο θ ςυςκευαςία παραμζνει αδιάλειπτθ. Να  είναι χωριςτά 
ςυςκευαςμζνεσ ςε ωφλλα με χαρτί V.C.I. Να παρζχονται 
αποςτειρωμζνεσ, ςε ατομικι ςυςκευαςία. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 
ΓΛΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΝΟΥΜΕΑ 

37 ΜΑΚΑΔΟΟΛ 
ΔΕΜΑΤΟΣ 

Δερμογράωοι αποςτειρωμζνοι ςε Ε/Ο ςε ατομικι ςυςκευαςία, θ 
μελάνθ τουσ να είναι ατοξικι με μφτθ και χάρακα 15cm. Με 
ζνδειξθ  CE. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

38 ΜΑΣΚΕΣ 
ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ ΜΕ 
ΚΟΔΟΝΛ 

Να είναι από υποαλλεργικό μθ υωαςμζνο υλικό (non woven), 
latex-free. Να διακζτουν ειδικό μικροωίλτρο βακτθρίων για 
ελευκερία ςτθν αναπνοι με εξαιρετικι ικανότθτα διικθςθσ. Να 
διακζτουν ενςωματωμζνο ρυκμιηόμενο επίκεμα ρινικισ 
περιοχισ. Να είναι άοςμεσ. Να διακζτουν δζςτρεσ 
ςυγκολλθμζνεσ με υπεριχουσ, για εξαιρετικά ευαίςκθτεσ 
επιδερμίδεσ. Να είναι μιασ χριςθσ για όλουσ τουσ τομείσ 
χειρουργικισ, κυρίωσ ςτα εξωτερικά ιατρεία. Κατάλλθλεσ για 
κανονικζσ ζωσ ευαίςκθτεσ επιδερμίδεσ. Να ωζρουν μαλακό 
επιρρίνιο ζλαςμα ςε όλο το μικοσ, ενςωματωμζνο. Να ωζρουν 
αντιαλλεργικό υλικό τριϊν (3) ςτρωμάτων (τα δυο εξωτερικά). 
Με εςωτερικό ωίλτρο υψθλισ ςυγκράτθςθσ  μικροβίων και 
ςωςτισ αναπνοισ. Να είναι υγροαπωκθτικζσ. Να είναι 
ςφμωωνεσ με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14683 Κλάςθ II. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

39 ΜΑΣΚΕΣ 
ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ ΜΕ 
ΛΑΣΤΛΧΟ 

Να ωζρουν μαλακό επιρρίνιο ζλαςμα ςε όλο το μικοσ, 
ενςωματωμζνο. Να διακζτουν ειδικό μικροωίλτρο βακτθρίων 
για ελευκερία ςτθν αναπνοι με εξαιρετικι ικανότθτα διικθςθσ. 
Να διακζτουν ενςωματωμζνο ρυκμιηόμενο επίκεμα ρινικισ 
περιοχισ. Να είναι άοςμεσ. Να διακζτουν δζςτρεσ 
ςυγκολλθμζνεσ με υπεριχουσ, για εξαιρετικά ευαίςκθτεσ 
επιδερμίδεσ. Να είναι μιασ χριςθσ για όλουσ τουσ τομείσ 
χειρουργικισ, κυρίωσ ςτα εξωτερικά ιατρεία. Κατάλλθλεσ για 
κανονικζσ ζωσ ευαίςκθτεσ επιδερμίδεσ. Να ωζρουν 
αντιαλλεργικό υλικό τριϊν (3) ςτρωμάτων (τα δυο εξωτερικά). 
Από μθ υωαςμζνο υλικό (non woven), latex-free.  Με εςωτερικό 
ωίλτρο υψθλισ ςυγκράτθςθσ  μικροβίων και ςωςτισ αναπνοισ. 
Να είναι υγροαπωκθτικζσ. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 
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40 ΜΡΛΜΡΕΟ  
ΓΥΑΛΛΝΑ ΜΕ ΚΑΡΑΚΛ 
ΚΑΛ ΚΘΛΘ 
ΣΛΛΛΚΟΝΘΣ  

Να ωζρουν καπάκι προςταςίασ (ςτεγανό κλείςιμο) και κθλι 
ςιλικόνθσ τφπου pyrex, πυράντοχο πάνω από 95%, αντιςοκ 
(κερμικό ςοκ) με δυνατότθτα αντοχισ ςτισ απαιτοφμενεσ 
ςυνκικεσ ξθρισ αποςτείρωςθσ και ςε ςυνεχείσ κλιβανιςμοφσ. 
Να ωζρουν ευκρινι ανεξίτθλθ διαβάκμιςθ ζωσ 250 ml, ζνδειξθ 
και step διαβάκμιςθσ ανα 5 ml. Να διακζτουν υψθλι αντοχι ςε 
κάκε ςκλθρι χριςθ - δοκιμαςία π.χ το πλυντιριο για μπιμπερό, 
τα ςυνικθ απορρυπαντικά και κλίβανο αποςτείρωςθσ. Ο λαιμόσ 
τουσ να είναι χαμθλόσ με ςπείρα για να  βιδϊνει  ερμθτικά το 
πϊμα. Το ςτόμιο τουσ να είναι καταςκευαςμζνο ςφμωωνα  με 
τθν ιςχφουςα ευρωπαϊκι νομοκεςία περί καταλλθλότθτασ 
υλικϊν και αντικειμζνων που ζρχονται ςε επαωι με τα τρόωιμα 
και ανκεκτικό ςτθ ςκλθρι χριςθ.  

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

41 ΜΡΛΟΥΗΕΣ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΕΣ 
Μ.Χ.  

Να είναι μιασ χριςθσ, από non -woven υλικό, μεγάλθσ αντοχισ, 
μακριζσ. Να είναι αποςτειρωμζνεσ, με αναγραωι θμερομθνίασ 
αποςτείρωςθσ & λιξθσ, ςυςκευαςμζνεσ ϊςτε να μποροφν να 
ωορεκοφν με άςθπτθ τεχνικι. Να είναι υδροαπωκθτικζσ αλλά 
ταυτόχρονα αεροδιαπερατζσ. Να ωζρουν ενιςχφςεισ ςτο 
κϊρακα και ςτα  μανίκια. Να ωζρουν διπλι πλάτθ, να ζχουν 
μανςζτα ςτο άκρο των μανικιϊν. Να προςωζρονται ςε όλα τα 
μεγζκθ L-XL. Να περιζχουν πετςζτα με διπλι εςωτερικι ραωι, 
μάλλινθ μανςζτα και ηϊνθ. Να μθν περιζχει latex. Να 
προςωζρεται ςε ατομικι ςυςκευαςία μαηί με πετςζτα χεριϊν, με 
ρυκμιηόμενο κλείςτρο velcro ςτο λαιμό, και κορδόνια για δζςιμο 
ςτο πίςω μζροσ. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

41 ΜΡΛΟΥΗΕΣ 
ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ ΜΘ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΕΣ 
Μ.Χ. 

Να είναι μιασ χριςθσ, από non -woven υλικό, πυκνό και 
αδιαωανζσ, αεροδιαπερατό και υδρόωοβο. Να ωζρουν μακριά 
μανίκια και λάςτιχο  ςτθν άκρθ. Να δζνουν ςτθ μζςθ και ςτο 
λαιμό. Να μθν περιζχει latex. Να αποτελείται από 
πολυπροπυλζνιο ειδικά επεξεργαςμζνο (SMS), 38 gr/m². 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

43 ΝΑΤΑΣΒΕΣΤΟΣ  Νατράςβεςτοσ ςε κάνιςτρο μιασ χριςθσ για αναιςκθςιολογικό 
μθχάνθμα Draeger με τςιπ επικοινωνίασ (ςε ςυςκευαςία των 6 
τεμαχίων) 

ΔΕΝ 
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

44 ΝΛΤΛΚΟΣ ΑΓΛΛΟΣ 
stick  

 Συςκευαςία 100 τμχ ΔΕΝ 
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

45 ΟΛΝΟΡΝΕΥΜΑ ΟΛΝΟΡΝΕΥΜΑ για ιατρικι χριςθ (ΕΝΥΔΘ ΑΛΚΥΛΛΚΘ ΑΛΚΟΟΛΘ 
ΜΘ ΜΕΤΟΥΣΛΩΜΕΝΘ 96,4Ο) ςφμωωνα με το Ν.2969/2001, ΦΕΚ 
281/Α/18.12.01 και ΦΕΚ 2694/31.12.2008. Θ περιεκτικότθτά τθσ 
ςε C2H6O δεν πρζπει να είναι μικρότερθ από 90% και 
μεγαλφτερθ από 96,9%.  Άχρωμο, διαυγζσ, εφωλεκτο, ευκίνθτο 
υγρό που αναμιγνφεται με νερό, ακετόνθ, αικζρα και γλυκερόλθ. 
Σ.η.: 78 OC ζωσ 79 OC. Σθμ.: ο εκτελωνιςμόσ κα γίνεται από 
υπάλλθλο τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ και τα ζξοδα 
εκτελωνιςμοφ κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν προςωερόμενθ 
τιμι. Να προςωζρεται ςε ωιάλεσ των 1000ml. 

ΔΕΝ 
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 
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46 ΟΥΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 
ΑΡΛΟΛ 2 ΛΛΤΩΝ 

Μθ αποςτειρωμζνοι με διπλι ραωι αςωαλείασ. Να είναι 
καταςκευαςμζνοι από υλικό μθ τοξικό και να ωζρει 
διαγραμμίςεισ χωρθτικότθτασ  ανά 50 ml. Ο ςωλινασ να ζχει 
μικοσ τουλάχιςτον 90 εκ. Να ωζρει ςυνδετικό με τον κακετιρα 
και καπάκι ςτο ςυνδετικό. Να ωζρουν ενιςχυμζνεσ οπζσ ϊςτε να 
επιτρζπουν τθν προςαρμογι ειδικισ κρεμάςτρασ για ςτιριξθ. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

47 ΟΥΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟΛ 
ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ 2 
ΛΛΤΩΝ 

Να είναι αποςτειρωμζνοι ςε ατομικι ςυςκευαςία, διπλισ 
ςυρραωισ. Να ωζρουν βαλβίδα μθ επαναωοράσ των οφρων  
προσ τθν ουροδόχο κφςτθ. Να ωζρουν ουρόμετρο για τθν ωριαία 
μζτρθςθ του όγκου των οφρων. Να διακζτουν διαωανι κάλαμο 
500 ml με διαγράμμιςθ για ακριβείσ μετριςεισ μζχρι 80ml, 
αεραγωγό με ωίλτρο και βαλβίδα διακοπισ τθσ ροισ. Πταν 
γεμίςει ο κάλαμοσ, τα οφρα δφνανται να αδειάςουν ςτον κυρίωσ 
ςάκο. Να ωζρουν ςφςτθμα εκκζνωςθσ των οφρων. Να διακζτουν 
επιπλζον δφο βαλβίδεσ κενϊςεωσ και άγγιςτρα ανάρτθςθσ. Ο 
ςωλινασ να ζχει μικοσ τουλάχιςτον 90 εκ. Να ωζρουν ςυνδετικό 
με κακετιρα και καπάκι ςτο ςυνδετικό.  

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

48 ΟΥΟΣΥΛΛΕΚΤΘΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΣ  
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟΣ   

 Να είναι αυτοκόλλθτοι, υποαλλεργικοί, αποςτειρωμζνοι, μιασ 
χριςθσ, ςε ατομικι ςυςκευαςία. Να ωζρουν διπλό κάλαμο 
ςυλλογισ οφρων και βαλβίδα μθ επιςτροωισ. Να είναι 
κατάλλθλοι για αγόρια και κορίτςια, με ανατομικι προςαρμογι 
για τθν μθ επιμόλυνςθ από κόπρανα. Να διακζτουν ςθμείο 
λιψθσ δείγματοσ οφρων για τθν αποωυγι ροισ και επιμόλυνςθσ. 
200 ml, latex free. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

49 ΡΑΝΕΣ ΡΟΩΩΝ 
Μ.Χ. 3-6 ΚΛΛΩΝ ι 2-
4 ΚΛΛΩΝ  

Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και υψθλισ απορροωθτικότθτασ 
ϊςτε να αποωεφγεται θ υγραςία και οι χθμικοί ερεκιςμοί. Να 
διακζτουν αςπίδεσ και ηϊνεσ προςταςίασ για να εμποδίηουν τισ 
διαρροζσ πλάγια, εμπρόσ και πίςω και με ιςχυρι αυτοκόλλθτθ 
ταινία πολλαπλϊν χριςεων. Να διακζτουν λαςτιχάκια και ςτισ 
δφο πλευρζσ και απαλζσ ςουρίτςεσ διπλισ προςταςίασ για να 
αποωεφγονται οι διαρροζσ και να ωυλακίηουν τθν υγραςία 
μακριά από το ευαίςκθτο δζρμα. Να μθν προκαλοφν αλλεργίεσ 
(αυτι θ παρενζργεια κα βεβαιϊνεται από τθν αντίςτοιχθ κλινικι 
μετά από δοκιμαςία). 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

50 ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΕΛΣ 
PENROSE  Νo 1/4ϋϋ 

Σωλινεσ παροχετεφςεωσ PENROSE, Latex, αποςτειρωμζνοι, ¼ 
inches, 45 cm 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

51 ΡΕΛΚΑΡΛΕΣ 
ΤΑΥΤΟΤΘΤΕΣ 
ΑΣΚΕΝΩΝ ΜΕ 
ΛΕΥΚΘ ΚΑΤΑ: 
ΕΝΘΛΛΚΩΝ/ ΡΑΛΔΩΝ                                                                 

Ρλαςτικζσ ταυτότθτεσ αςκενϊν με ετικζτα, ενθλίκων λευκι, 
παίδων ροη ι μπλε 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 
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52 ΡΕΛΤΥΛΛΓΜΑ ΓΛΑ 
ΣΕΤ ΕΓΑΛΕΛΩΝ – 
ΛΜΑΤΛΣΜΟΥ (ΣΛΕΛ Ι 
ΡΑΣΛΝΟ)  

Ρεριτφλιγμα από υλικό nοθ woven, γ’ γενιάσ. Υλικό ςυςκευαςίασ 
από μείγμα ςυνκετικϊν ινϊν και κυτταρίνθσ, μθ διαπερατό  από  
αλκοόλεσ και  αντιςθπτικά, ελαωρφ, κατάλλθλο για χειρουργικό 
πεδίο. Με εξάμθνθ διάρκεια διατιρθςθσ τθσ αποςτείρωςθσ ςε 
ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ, χωρίσ ςτατικό θλεκτριςμό. Να 
ανκίςταται ςτθν ανάωλεξθ. Βιοαποικοδομιςιμο και 
αποτεωρϊςιμο, μθ τοξικό. Να πλθροί όλουσ τουσ 
αναγνωριςμζνουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ. Να ωζρει ςιμανςθ 
CE.Να ζχει μεγάλθ διάρκεια ηωισ (5 χρόνια). Με εξαιρετικι 
ωραγι μικροβίων ςε υγρι και ξθρι κατάςταςθ. Να είναι υψθλισ 
αντοχισ. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

53 ΡΛΡΛΛΕΣ ΣΛΛΛΚΟΝΘΣ  Να είναι καταςκευαςμζνεσ από κατάλλθλο υλικό  και με 
προδιαγραωζσ ςε πλιρθ εναρμόνιςθ με τθν ιςχφουςα 
ευρωπαϊκι νομοκεςία περί καταλλθλότθτασ υλικϊν και 
αντικειμζνων που ζρχονται ςε επαωι με τα τρόωιμα. Ανκεκτικζσ 
ςτθν ςκλθρι χριςθ, παλαίωςθ, ςυνκικεσ αποςτείρωςθσ. Να 
ωζρουν κατάλλθλο ορκοδοντικό ςχιμα και ςωςτι τοποκζτθςθ 
ςτθ ςτοματικι κοιλότθτα του παιδιοφ και ςτθ βρεωικι γνάκο. 
Να ζχουν εργονομικό ςχιμα και λαβι πιαςίματοσ και με αςπίδα 
ανατομικοφ ςχιματοσ κατάλλθλο για τθν αποωυγι 
τραυματιςμϊν και κατάποςθσ. Χωρίσ απολιξεισ και με αςωάλεια 
100% ςφμωωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

54 ΡΛΑΚΕΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 
ΔΛΑΚΕΜΛΑΣ Μ.Χ. 
ΓΛΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΔΛΑΚΕΜΛΑΣ ERBE             

Να είναι μιασ χριςεωσ, αυτοκόλλθτθ, ςυςκευαςμζνθ ανά μία. 
Να είναι επικαλυμμζνθ με ειδικό ηελζ. Να επιτυγχάνουν υψθλι 
αγωγιμότθτα και αςωαλι ςυγκόλλθςθ. Να εωαρμόηουν πλιρωσ 
χωρίσ να ξεκολλοφν κακόλθ τθν διάρκεια τθσ χριςθσ τουσ. Να 
ωζρουν ςτρογγυλεμζνεσ άκρεσ. Να είναι υποαλλεργικζσ χωρίσ  
latex. Να διακζτουν μεγάλθ αγϊγιμθ επιωάνεια. Να είναι λεπτζσ 
άνετεσ και εφκαμπτεσ. Να μθν αωινουν υπολείμματα ςτο δζρμα 
και να μθν προκαλοφν εγκαφματα. To υδρόωιλο αγϊγιμο υλικό 
τουσ να διαςωαλίηει άριςτθ τοποκζτθςθ ςτθν επιωάνεια 
δζρματοσ. Να τοποκετείται εφκολα ςε καμπφλεσ του ςϊματοσ. 
Να ωζρουν ικανοποιθτικό αυτοκόλλθτο περικϊριο γφρω από τθν 
αγϊγιμθ επιωάνεια για αςωαλι πρόςωυςθ τθσ πλάκασ και 
αποωυγι των υγρϊν. Να μθ ωζρουν ενςωματωμζνο καλϊδιο. 
Στθν ατομικι και εξωτερικι ςυςκευαςία να αναγράωονται όλεσ 
οι απαιτοφμενεσ κατά τα ιςχφοντα πρότυπα ενδείξεισ. Να 
ωζρουν ςιμανςθ CE MARK. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

55 ΡΛΑΚΕΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 
ΔΛΑΚΕΜΛΑΣ Μ.Χ. 
ΓΛΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΔΛΑΚΕΜΛΑΣ 
COVIDIEN  

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

56 ΡΟΔΟΝΑΛΑ 
ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ  Μ.Χ. 

Ρλαςτικά μιασ χριςθσ, αδιάβροχα, ανκεκτικά, με λάςτιχο 
περιμετρικά, μεγάλθσ αντοχισ, χωρίσ να ολιςκαίνουν, 
κατάλλθλα για όλα τα μεγζκθ υποδθμάτων, από 
βιοαποικοδομίςιμο πλαςτικό  χρϊματοσ  μπλε 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

57 ΡΟΥΔΑ 
ΕΡΟΥΛΩΣΘΣ 
ΔΕΜΑΤΟΣ 

Ροφδρα εποφλωςθσ του ερεκιςμζνου περιςτομικοφ δζρματοσ με 
aloe vera. Φιαλίδιο των 25gr 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

58 ΡΩΜΑΤΑ 
ΦΛΕΒΟΚΑΚΕΤΘΩΝ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ 

Αποςτειρωμζνα, μιασ χριςεωσ, ςε ατομικι ςυςκευαςία, 
προςαρμόςιμα ςτθν Luer Lock εγκοπι του κακετιρα και τθσ 
ςυςκευισ χοριγθςθσ. Ρλαςτικά, LUER LOCK για ωλεβοκακετιρεσ 
και STOP LOCK. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 
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59 ΛΝΛΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ 
ΓΛΑ ΧΟΘΓΘΣΘ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ  

Να είναι απλά ι τφπου SOFTECH. Να διακζτουν ειδικά, 
εξαιρετικά εφκαμπτα, ςτρογγυλεμζνα, κωνικοφ ςχιματοσ, 
μαλακά άκρα, τα οποία είναι υπενδεδυμζνα με μαλακι 
ατραυματικι ςιλικόνθ. Να προςωζρουν τθ μζγιςτθ δυνατι 
άνεςθ ςτον αςκενι, και να μποροφν εφκολα να 
ςτακεροποιθκοφν ςτο αυτί του αςκενι. Να διατίκενται με 
ςωλινα ςφνδεςθσ με το οξυγόνο, o οποίοσ να ωζρει ανάλογα 
ςυνδετικά για όλεσ τισ θλικίεσ. Να είναι μιασ χριςεωσ, 
ςυςκευαςμζνα ςε ατομικι ςυςκευαςία και ελεφκερα από λάτεξ. 
Το μικοσ του ςωλινα να είναι 210 cm. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

60 ΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΤΛΚΘΣ 
ΚΛΛΝΘΣ  

Σεντόνι ςε ρολό για χριςθ ςε εξεταςτικά κρεβάτια (box). Από 
αδιάβροχο χαρτί, όχι ανακυκλωμζνο. Με αυξθμζνθ 
απορροωθτικότθτα και αντοχι. Συςκευαςία ρολοφ 60εκ Χ 50 μ ι 
50εκ Χ 50μ. Να είναι από αρίςτθσ ποιότθτασ χαρτί (100% κακαρό 
χθμικό πολτό), με επζνδυςθ ειδικισ πλαςτικισ αδιάβροχθσ 
μεμβράνθσ, με διάτρθτεσ ραωζσ για ομοιόμορωο τεμαχιςμό 
ωφλλων. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

61. 1  ΣΑΚΚΟΛ 
ΑΝΑΟΦΘΣΕΩΣ 
ΤΥΡΟΥ MEDELA 1,5 
L 

Σάκοι αναρρόωθςθσ 1500ml οι οποίοι να ωζρουν ςτόμιο του 
κενοφ που να διακζτει υδροωοβικό ωίλτρο/βαλβίδα που 
παγιδεφει το 99,9% όλων των μικροοργανιςμϊν και να 
προςτατεφει το κφκλωμα του κενοφ από τθν διαςπορά 
μικροβίων, παρζχει προςταςία από θλεκτροχειρουργικζσ 
ανακυμιάςεισ, ενϊ ταυτόχρονα λειτουργεί ωσ ανεπίςτροωθ 
βαλβίδα, θ οποία διακόπτει τθν ροι του αζρα και αποτρζπει τθν 
ζξοδο υγρϊν από τον ςάκο ςε περίπτωςθ πλιρωςθσ του ςάκου.  

Στόμιο ειςόδου των υγρϊν που να διακζτει ανεξάρτθτθ 
ανεπίςτροωθ βαλβίδα, θ οποία αποκλείει τθν ζξοδο των 
αναρροωθμζνων υγρϊν από το ςάκο, προςτατεφοντασ κατ' αυτό 
τον τρόπο τθν ςτειρότθτα του πεδίου αναρρόωθςθσ, το 
περιβάλλον και το προςωπικό από τθν ζκκεςθ ςε βιολογικά 
υγρά και πακογόνα. Θ διαβακμιςμζνθ διάμετροσ του ςτομίου να 
επιτρζπει τθν απ' ευκείασ ςφνδεςθ του ςάκου με κοινοφσ 
ςωλινεσ αναρρόωθςθσ, διαωόρων μεγεκϊν, χωρίσ να απαιτείται 
θ χριςθ ειδικοφ ςυνδετικοφ εξαρτιματοσ, για τθ ςφνδεςθ του 
ςάκου με τον ςωλινα. Θ εν ςειρά ςφνδεςθ να πραγματοποιείται 
με ζναν κοινό ςωλινα αναρρόωθςθσ χωρίσ να κρίνεται 
απαραίτθτθ θ προμικεια επιπλζον εξαρτιματοσ ι άλλου τφπου 
ςάκου αναρρόωθςθσ. Να διατίκενται κάνιςτρα πολλαπλϊν 
χριςεων, με ογκομετρικζσ ενδείξεισ και ενςωματωμζνθ βαλβίδα 
On-Off που επιτρζπει ζλεγχο του κενοφ και τθσ λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ από το κάνιςτρο.  

O ςάκοσ να προςωζρεται ςε ατομικι ςυςκευαςία για να 
διαςωαλίηεται θ κακαρότθτά του, κατά τθν αποκικευςθ και τθ 
μεταωορά του. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 
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61. 2 ΣΑΚΚΟΛ 
ΑΝΑΟΦΘΣΕΩΣ 
ΤΥΡΟΥ MEDELA 2 L 

Σάκοι αναρρόωθςθσ 2000ml οι οποίοι να ωζρουν ςτόμιο του 
κενοφ που να διακζτει υδροωοβικό ωίλτρο/βαλβίδα που 
παγιδεφει το 99,9% όλων των μικροοργανιςμϊν και να 
προςτατεφει το κφκλωμα του κενοφ από τθν διαςπορά 
μικροβίων, παρζχει προςταςία από θλεκτροχειρουργικζσ 
ανακυμιάςεισ, ενϊ ταυτόχρονα λειτουργεί ωσ ανεπίςτροωθ 
βαλβίδα, θ οποία διακόπτει τθν ροι του αζρα και αποτρζπει τθν 
ζξοδο υγρϊν από τον ςάκο ςε περίπτωςθ πλιρωςθσ του ςάκου. 
Στόμιο ειςόδου των υγρϊν που να διακζτει ανεξάρτθτθ 
ανεπίςτροωθ βαλβίδα, θ οποία αποκλείει τθν ζξοδο των 
αναρροωθμζνων υγρϊν από το ςάκο, προςτατεφοντασ κατ' αυτό 
τον τρόπο τθν ςτειρότθτα του πεδίου αναρρόωθςθσ, το 
περιβάλλον και το προςωπικό από τθν ζκκεςθ ςε βιολογικά 
υγρά και πακογόνα. Θ διαβακμιςμζνθ διάμετροσ του ςτομίου να 
επιτρζπει τθν απ' ευκείασ ςφνδεςθ του ςάκου με κοινοφσ 
ςωλινεσ αναρρόωθςθσ, διαωόρων μεγεκϊν, χωρίσ να απαιτείται 
θ χριςθ ειδικοφ ςυνδετικοφ εξαρτιματοσ, για τθ ςφνδεςθ του 
ςάκου με τον ςωλινα. Θ εν ςειρά ςφνδεςθ να πραγματοποιείται 
με ζναν κοινό ςωλινα αναρρόωθςθσ χωρίσ να κρίνεται 
απαραίτθτθ θ προμικεια επιπλζον εξαρτιματοσ ι άλλου τφπου 
ςάκου αναρρόωθςθσ. Να διατίκενται κάνιςτρα πολλαπλϊν 
χριςεων, με ογκομετρικζσ ενδείξεισ και ενςωματωμζνθ βαλβίδα 
On-Off που επιτρζπει ζλεγχο του κενοφ και τθσ λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ από το κάνιςτρο. 

O ςάκοσ να προςωζρεται ςε ατομικι ςυςκευαςία για να 
διαςωαλίηεται θ κακαρότθτά του, κατά τθν αποκικευςθ και τθ 
μεταωορά του. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

62 ΣΑΚΟΥΛΑΚΛΑ 
ΚΟΛΟΣΤΟΜΛΑΣ 
ΒΕΦΩΝ 

Αυτοκόλλθτοσ ςάκοσ κολοςτομίασ / ειλειοςτομίασ, αδιαωανισ 
με δυνατότθτα προςαρμογισ ανοίγματοσ. Με ωίλτρο εξόδου 
αερίων, αντιιδρωτικό βαμβακερό και υποαλλεργικό κάλυμμα. Θ 
κολλθτικι του επιωάνεια να είναι εφκαμπτθ και να ζχει 
ςφγχρονα υποαλλεργικά υλικά για αςωαλι εωαρμογι, 
προςταςία και ανακοφωιςθ του δζρματοσ.  

Να ζχει μζγεκοσ ανοίγματοσ 10-40 χιλ ± 2χιλ.  

Να ωζρει παράκυρο επικεϊρθςθσ ςτομίου που διευκολφνει τθν 
εωαρμογι του ςάκου και επιτρζπει τον ζλεγχο των κενϊςεων.  

Να ωζρει ανατομικό ςχιμα για να μθν ενοχλεί κατά τθν κίνθςθ. 

 

63 ΣΑΚΟΥΛΑΚΛΑ 
ΜΕΤΑΦΟΑΣ 
ΒΛΟΛΟΓΛΚΟΥ ΥΛΛΚΟΥ 
25Χ15cm  

Να ωζρει τυπωμζνο το ςιμα του βιολογικοφ κίνδυνου. Να ωζρει 
ηιπ κλείςιμο για  αεροςτεγι αςωάλιςθ. Να ωζρει δεφτερθ 
εξωτερικι υποδοχι ςαν τςζπθ. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

64 ΣΕΝΤΟΝΛ 
ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Μ.Χ. 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟ  

Ειδικό ςεντόνι από αλουμίνιο με 3 ωφλλα υπόςτρωςθσ μθ 
υωαςμζνου υλικοφ (non woven) και ςελουλόηθσ, απορροωθτικό, 
χωρίσ να κολλά ςε τραυματικζσ επιωάνειεσ ι εγκαφματα. Να 
είναι διαπερατό από τον αζρα και αδιάβροχο, ερμθτικά κλειςτό 
ςε πλαςτικι ατομικι ςυςκευαςία. Να είναι αποςτειρωμζνο και 
να ωζρει δείκτθ αποςτείρωςθσ. Χρονικι διάρκεια αποςτείρωςθσ 
5 χρόνια. Να είναι ανκεκτικό να μθν ςχίηεται. Να είναι 
υποαλλεργικό. Να απορροωά υγρά. Διαςτάςεων 0,80m X 1,20m. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 
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65 ΣΥΝΚΕΤΛΚΟΣ ΡΑΓΟΣ 
ΣΕ ΜΟΦΘ SPRAY   

Συνκετικόσ πάγοσ ςε μορωι spray. Συςκευαςία 200 ι 400 ml. Nα 
ενδείκνυται για περιπτϊςεισ που χρειάηεται άμεςθ ψφξθ όπωσ 
ςε μϊλωπεσ & τραυματιςμοφσ. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

66 ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ  
ΤΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΚΕΝΟ  ΤΥΡΟΥ RED-
O-PACK  

  ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

66.1 ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ  
ΤΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΚΕΝΟ  ΤΥΡΟΥ RED-
O-PACK No 6 -120ml 

Ραροχετεφςεισ ςιλικόνθσ με μικρι ωυςαρμόνικα 120 ml. Θ 
ςυςκευι να είναι υπό κενό (PE - PVC), μιασ χριςθσ, 
αποςτειρωμζνθ. Να ωζρει κορδόνι ϊςτε να μπορεί να ςτερεωκεί 
ςτο κρεβάτι. Να ωζρει κακετιρα ακτινοςκιερό, ατραυματικό, 50 
cm περίπου. Να ωζρει διάτρθτο ςωλινα ςε μικοσ 7 cm περίπου. 
Να ωζρει βελόνα ανοξείδωτθ (τροκαρ) CH 6. Να διακζτει 
ιδιαίτερα αςωαλείσ ςυνδζςεισ για ελάττωςθ τθσ πικανότθτασ 
μόλυνςθσ για αςκενείσ και προςωπικό.  

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

66.2 ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ 
ΤΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΚΕΝΟ ΤΥΡΟΥ RED-O-
PACK No 8-120ml 

Ραροχετεφςεισ ςιλικόνθσ με μικρι ωυςαρμόνικα 120 ml. Θ 
ςυςκευι να είναι υπό κενό (PE - PVC), μιασ χριςθσ, 
αποςτειρωμζνθ. Να ωζρει κορδόνι ϊςτε να μπορεί να ςτερεωκεί 
ςτο κρεβάτι. Να ωζρει κακετιρα ακτινοςκιερό, ατραυματικό, 50 
cm περίπου. Να ωζρει διάτρθτο ςωλινα ςε μικοσ 7 cm περίπου. 
Να ωζρει βελόνα ανοξείδωτθ (τροκαρ) CH 8. Να διακζτει 
ιδιαίτερα αςωαλείσ ςυνδζςεισ για ελάττωςθ τθσ πικανότθτασ 
μόλυνςθσ για αςκενείσ και προςωπικό.  

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

66.3 ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ 
ΤΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΚΕΝΟ ΤΥΡΟΥ RED-O-
PACK No 8-600ml 

Άκαμπτθ ωιάλθ χωρθτικότθτασ 600 ml, με προεγκατεςτθμζνθ 
υψθλι αρνθτικι πίεςθ. Με διαβακμίςεισ τθσ ςτάκμθσ του 
υγροφ. Να ωζρει κορδόνι ϊςτε να μπορεί να ςτερεωκεί ςτο 
κρεβάτι. Θ ωιάλθ να ωζρει δείκτθ λειτουργίασ-ςυςτθμα ζνδειξθσ 
τθσ ςτάκμθσ τθσ πίεςθσ. Να ωζρει ςυνδετικό ςωλινα από PVC 
μικουσ περίπου 125cm. Να ωζρει ακτινοςκιερό κακετιρα 
παροχζτευςθσ μεγζκουσ CH 8 από PVC ατραυματικό ςτο άκρο 
του μικουσ 80 cm περίπου διάτρθτοσ ςε μικοσ 12 cm. Να ωζρει  
βελόνθ από ανοξείδωτο χάλυβα CH 8. Να διακζτει δυο 
διακόπτεσ ροισ. Να είναι μιασ χριςεωσ, αποςτειρωμζνθ ςε 
ατομικι ςυςκευαςία. Να αναγράωεται το είδοσ αποςτείρωςθσ, 
θμερομθνία αποςτείρωςθσ και λιξθσ. Να ωζρει ζνδειξθ CE και 
ISO και οδθγίεσ ςτα ελλθνικά. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

66.4 ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ 
ΤΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΚΕΝΟ ΤΥΡΟΥ RED-O-
PACK No10-600ml 

Άκαμπτθ ωιάλθ χωρθτικότθτασ 600 ml, με προεγκατεςτθμζνθ 
υψθλι αρνθτικι πίεςθ. Με διαβακμίςεισ τθσ ςτάκμθσ του 
υγροφ. Να ωζρει κορδόνι ϊςτε να μπορεί να ςτερεωκεί ςτο 
κρεβάτι Θ ωιάλθ να ωζρει δείκτθ λειτουργίασ-ςυςτθμα ζνδειξθσ 
τθσ ςτάκμθσ τθσ πίεςθσ. Να ωζρει ςυνδετικό ςωλινα από PVC 
μικουσ περίπου 125cm. Να ωζρει ακτινοςκιερό κακετιρα 
παροχζτευςθσ μεγζκουσ CH 10 από PVC ατραυματικό ςτο άκρο 
του μικουσ 80 cm περίπου διάτρθτοσ ςε μικοσ 12 cm. Να ωζρει  
βελόνθ από ανοξείδωτο χάλυβα CH 10. Να διακζτει δυο 
διακόπτεσ ροισ. Να είναι μιασ χριςεωσ, αποςτειρωμζνθ ςε 
ατομικι ςυςκευαςία. Να αναγράωεται το είδοσ αποςτείρωςθσ, 
θμερομθνία αποςτείρωςθσ και λιξθσ. Να ωζρει ζνδειξθ CE και 
ISO και οδθγίεσ ςτα ελλθνικά. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 
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66.5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ 
ΤΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΚΕΝΟ ΤΥΡΟΥ RED-O-
PACK No12-600ml 

Άκαμπτθ ωιάλθ χωρθτικότθτασ 600 ml, με προεγκατεςτθμζνθ 
υψθλι αρνθτικι πίεςθ. Με διαβακμίςεισ τθσ ςτάκμθσ του 
υγροφ. Να ωζρει κορδόνι ϊςτε να μπορεί να ςτερεωκεί ςτο 
κρεβάτι Θ ωιάλθ να ωζρει δείκτθ λειτουργίασ-ςυςτθμα ζνδειξθσ 
τθσ ςτάκμθσ τθσ πίεςθσ. Να ωζρει ςυνδετικό ςωλινα από PVC 
μικουσ περίπου 125cm. Να ωζρει ακτινοςκιερό κακετιρα 
παροχζτευςθσ μεγζκουσ CH 12 από PVC ατραυματικό ςτο άκρο 
του μικουσ 80 cm περίπου διάτρθτοσ ςε μικοσ 12 cm. Να ωζρει  
βελόνθ από ανοξείδωτο χάλυβα CH 12. Να διακζτει δυο 
διακόπτεσ ροισ. Να είναι μιασ χριςεωσ, αποςτειρωμζνθ ςε 
ατομικι ςυςκευαςία. Να αναγράωεται το είδοσ αποςτείρωςθσ, 
θμερομθνία αποςτείρωςθσ και λιξθσ. Να ωζρει ζνδειξθ CE και 
ISO και οδθγίεσ ςτα ελλθνικά. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

66.6 ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ 
ΤΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΚΕΝΟ ΤΥΡΟΥ RED-O-
PACK No14-600ml 

Άκαμπτθ ωιάλθ χωρθτικότθτασ 600 ml, με προεγκατεςτθμζνθ 
υψθλι αρνθτικι πίεςθ. Με διαβακμίςεισ τθσ ςτάκμθσ του 
υγροφ. Να ωζρει κορδόνι ϊςτε να μπορεί να ςτερεωκεί ςτο 
κρεβάτι. Θ ωιάλθ να ωζρει δείκτθ λειτουργίασ-ςυςτθμα ζνδειξθσ 
τθσ ςτάκμθσ τθσ πίεςθσ. Να ωζρει ςυνδετικό ςωλινα από PVC 
μικουσ περίπου 125cm. Να ωζρει ακτινοςκιερό κακετιρα 
παροχζτευςθσ μεγζκουσ CH 14 από PVC ατραυματικό ςτο άκρο 
του μικουσ 80 cm περίπου διάτρθτοσ ςε μικοσ 12 cm. Να ωζρει  
βελόνθ από ανοξείδωτο χάλυβα CH 14. Να διακζτει δυο 
διακόπτεσ ροισ. Να είναι μιασ χριςεωσ, αποςτειρωμζνθ ςε 
ατομικι ςυςκευαςία. Να αναγράωεται το είδοσ αποςτείρωςθσ, 
θμερομθνία αποςτείρωςθσ και λιξθσ. Να ωζρει ζνδειξθ CE και 
ISO και οδθγίεσ ςτα ελλθνικά. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

67 ΣΕΤ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟΥ 
ΛΜΑΤΛΣΜΟΥ 
"ΡΑΚΕΤΟ 
ΛΑΡΑΟΤΟΜΛΑΣ" 
ΡΑΛΔΛΑΤΛΚΟ Μ.Χ. 

Θ επιωάνεια να είναι υψθλισ απορρόωθςθσ – non woven. Να 
ζχει ενίςχυςθ από ειδικι αναδιπλωμζνθ πτυχι για μζγιςτθ 
απορρόωθςθ. Το ενδιάμεςο ςτρϊμα να είναι από 
πολυαικυλζνιο 100% αδιαπζραςτο. Να ωζρει ειδικι 
υποαλλεργικι κόλλα, για ςωςτι εωαρμογι ςτον αςκενι. Θ κάτω 
επιωάνεια να αποτελείται από λεπτό μθ υωαςμζνο ςτρϊμα non 
woven. Να διακζτει ςιμανςθ CE. 

ΔΕΝ 
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

68 ΣΚΑΦΛΣΤΘΑΣ 
ΡΛΑΣΤΛΚΟΣ ΜΕ 
ΜΕΤΘΣΘ 
ΣΑΚΧΑΟΥ ΜΕ 
ΚΑΛΥΜΜΑ 

Να ωζρει ακίδα προςτατευμζνθ, καλυμμζνθ με πλαςτικι 
επζνδυςθΝα είναι μιασ χριςθσ. Να είναι αποςτειρωμζνοσ με γ-
ακτινοβολία. Να ωζρει πλαςτικό κάλυμμα πλατφ που αωαιρείται 
με περιςτροωι (με βελόνα 28G). Να ωζρει βελόνθ από 
ανοξείδωτο ατςάλι με πολφ μικρι διάμετρο και καπάκι 
αςωαλείασ. Να είναι ςε ατομικι ςυςκευαςία. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

69 ΣΚΑΛΦΘΣΤΘΕΣ 
ΕΛΔΛΚΟΛ ΓΛΑ 
ΣΚΑΛΦΛΣΜΟ 
ΑΛΛΕΓΛΟΛΟΓΛΚΘΣ 
ΔΟΚΛΜΑΣΛΑΣ skin 
prick testing 

Σκαρωιςτιρεσ μεταλλικοί, αποςτειρωμζνοι, για δερματικι 
δοκιμαςία νυγμοφ. Ειδικοί ςκαρωιςτιρεσ για «skin prick test» 
τφπου Leti, ςε ατομικι ςυςκευαςια, για χριςθ ςε 
Ραιδοαλλεργιολογικό Λατρείο. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

70 ΣΚΩΑΜΛΔΕΣ ΑΡΟ 
ΡΕΡΛΕΣΜΕΝΟ ΧΑΤΛ 
Μ.Χ. 

Χάρτινεσ μιασ χριςθσ, από ανακυκλωμζνο πεπιεςμζνο χαρτί MP, 
κατάλλθλεσ για πολτοποίθςθ, ανκεκτικζσ, αδιάβροχεσ και 
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 400 - 500cc. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 
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71 ΣΤΑΤΩ 
ΟΥΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 

Ρλαςτικά για όλουσ τουσ τφπουσ κρεβατιϊν με ενιςχυμζνθ 
υποδοχι για τον ςυλλζκτθ και υποδοχι για τον αυλό αυτοφ. Να 
ζχουν τθν δυνατότθτα πλυςίματοσ και αποςτείρωςθσ. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

72 ΣΤΟΦΛΓΓΕΣ 
ΤΛΡΛΘΣ 
ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ 3-
WAY 

Να είναι αποςτειρωμζνεσ, ελεφκερεσ πυρετογόνων, μιασ 
χριςθσ, από υψθλισ ποιότθτασ ειδικό πλαςτικό ςφμωωνα με τισ 
διεκνείσ προδιαγραωζσ. Ατομικι ςυςκευαςία, ςε διαωανι 
ςυςκευαςία ανά τεμάχιο, να διακζτουν ενδείξεισ ςτθν 
κατεφκυνςθ τθσ οπισ και να ωζρουν ζνδειξθ  για τθ χριςθ ςε 
αρτθρία ι ωλζβα. Δφο άκρα κθλυκά & ζνα αρςενικό, τα άκρα να 
είναι διαωανι, με μαλακό άξονα για εφκολθ περιςτροωι. Με 
πϊματα ςτα άκρα, διαωανι, υποαλλεργικά με καλι εωαρμογι, 
latex free, αποςτειρωμζνα (ΕΟ), μιασ χριςθσ, Με 
περιςτρεωόμενο LUER LOCK δυνατότθτα περιςτροωισ 360°, 
αντοχι ςε πίεςθ ζωσ 6,5 bar, με τρία καλφμματα. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

73 ΣΤΩΜΑΤΟΚΘΚΕΣ 
Μ.Χ. 

Ρλαςτικζσ, διαςτάςεων 210 Χ 90 Χ 20 εκ. περίπου, ανκεκτικζσ, 
κατάλλθλεσ για προωφλαξθ των χειρουργικϊν τραπεηιϊν από 
διάωορα υγρά, να αναγράωεται θ θμερομθνία λιξθσ και να 
ωζρουν ςιμανςθ CE, μιασ χριςθσ, με λάςτιχο ολόγυρα. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

74 ΣΥΝΔΕΤΛΚΑ 
ΚΑΚΕΤΘΩΝ   
ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ 

Να είναι πλαςτικά, αποςτειρωμζνα, ευκζα.  

Να ωζρουν δφο αρςενικά άκρα εςωτερικισ διαμζτρου 6,35 mm 
και μικουσ 9 cm. 

Τα άκρα να διακζτουν αμωότερα εγκοπζσ (ςκάλεσ) αυξανόμενθσ 
διαμζτρου, για αςωαλι εωαρμογι ςωλινων αναρρόωθςθσ 
διαωορετικϊν διαμζτρων (06-18 fr). 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

75 ΣΥΝΔΕΤΛΚΑ 
ΚΑΚΕΤΘΩΝ  

Συνδετικά πλαςτικά αποςτειρωμζνα, ευκζα. Το ζνα άκρο luer 
lock και το άλλο χωνάκι για ςφνδεςθ κακετιρων με ςφριγγα. Να 
είναι μιασ χριςεωσ, latex free, ςε ατομικι ςυςκευαςία. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

76 ΣΥΜΑΤΑ ΒΟΓΧΩΝ 
ΑΜΥΓΔΑΛΟΒΟΓΧΟΛ 

Σε ςυςκευαςία 100 τεμαχίων ΔΕΝ 
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

77 ΣΥΜΑΤΑ ΒΟΓΧΩΝ  
ΩΤΟΒΟΓΧΟΛ  

Σε ςυςκευαςια 12 τεμαχιων ΔΕΝ 
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

78 ΣΥΑΡΤΛΚΑ 
ΔΕΜΑΤΟΣ 

Να είναι αποςτειρωμζνα ςε κλίβανο ΕΟ. Τα ανταλλακτικά του να 
είναι από υψθλισ ποιότθτασ ανοξείδωτο χάλυβα ιατρικισ 
χριςθσ. Να περιζχει ανταλλακτικά ανά ςυρραπτικό και θ 
διάμετροσ των κλιπ να είναι 0,60mm. Διαςτάςεισ ςυρραπτικοφ 
πλάτοσ: 7,3 mm, φψοσ: 4,2mm, με αιχμθροφσ αγκτιρεσ. Σε 
ατομικζσ αποςτειρωμζνεσ ςυςκευαςίεσ και αεροςτεγϊσ 
κλειςμζνεσ. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

79 ΣΩΛΘΝΕΣ  
ΚΑΡΝΟΓΑΦΛΑΣ 

Σωλινασ καπνογραωίασ, μιασ χριςεωσ, από PVC, μθ 
αποςτειρωμζνοσ. Με άκρα αρςενικό –αρςενικό (Luer Lock). Να 
είναι διαμζτρου 1.2mm. Συμβατοί με το αναιςκθςιολογικό 
μθχάνθμα Dräger. (Σε ςυςκευαςια 10 τεμαχιων) 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

80 ΣΩΛΘΝΛΣΚΟΛ 
ΤΥΜΡΑΝΟΣΤΟΜΛΑΣ 
COLLAR BUTTOΝ 
κωδ. SPG-104125 

  ΔΕΝ 
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 
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81 ΣΩΛΘΝΛΣΚΟΛ 
ΤΥΜΡΑΝΟΣΤΟΜΛΑΣ 
T tubes 

  ΔΕΝ 
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

82 ΣΩΛΘΝΛΣΚΟΛ 
ΤΥΜΡΑΝΟΣΤΟΜΛΑΣ 
ΤΥΡΟΥ SHEPARD 

  ΔΕΝ 
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

83 ΥΔΑΤΟΡΑΓΛΔΕΣ Υδατοπαγίδα infinity ID waterlack2 για αναιςκθςιολογικο 
μθχανθμα Draeger 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

84 ΥΡΟΣΕΝΤΟΝΑ 
ΚΑΤΑΚΛΛΣΕΩΝ 
60Χ90 

Υποςζντονα καταςκευαςμζνα από υψθλισ απορροωθτικότθτασ 
χαρτομάηα. Να είναι κλειςμζνα πλιρωσ ςε ζνα αδιαπζραςτο ςε 
υγρά ςτρϊμα-film από πολυαικυλζνιο. Να μθν γλιςτράνε και 
είναι ανκεκτικά ςτο ςκίςιμο. Να είναι από υποαλλεργικό υλικό. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

85 ΦΑΚΑΟΛΑ 
ΣΥΓΑΤΘΣΘΣ 
ΑΓΓΕΛΩΝ ΚΑΛ ΛΣΤΩΝ 
(NYLON TAPE) 

Να είναι μιασ χριςεωσ, αποςτειρωμζνθ, ςε αςωαλι διπλι 
ςυςκευαςία. Να διατίκεται ςε διάςταςθ 3mmΧ70 cm(±5%). 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

86 ΦΛΛΤΑ ΚΥΤΛΩΝ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ 

Να είναι μιασ χριςεωσ με χθμικό δείκτθ ςτο πάνω μζροσ τουσ. Ο 
χθμικόσ δείκτθσ να μθν είναι τοξικόσ. Να είναι μικροπορϊδθ για 
να επιτρζπουν μόνο τθ διείςδυςθ του ατμοφ και να εμποδίηει 
τουσ μικροοργανιςμοφσ. Να ωζρουν οπι ςτθ μζςθ. Να είναι 
ςτρογγυλά, διαμζτρου 19 cm. Να είναι ελαςτικά, ϊςτε να 
αντζχουν ςτθν πίεςθ κατά τθν αποςτείρωςθ. Να αναγράωεται θ 
θμερομθνία λιξθσ ςε κάκε ςυςκευαςία. Να υπάρχει ζγκριςθ για 
το προϊόν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με τθν ζνδειξθ CE 
τυπωμζνθ ςε κάκε ςυςκευαςία. Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία 
τζτοια (νάιλον ςακοφλα εςωτερικά, χάρτινο κιβϊτιο εξωτερικά), 
ϊςτε το προϊόν να προςτατεφεται από ςκόνθ, τςάκιςμα, ςχίςιμο 
κλπ κατά τθν αποκικευςι του. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

87 ΧΟΑΝΕΣ 
ΩΤΟΣΚΟΡΛΟΥ Μ.Χ.  

Χωνάκια ωτοςκοπίου, μιασ χριςεωσ, μαφρο χρϊμα, από 
πολυπροπυλζνιο. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 
ΚΑΛ ΓΛΑ ΤΑ 
ΔΥΟ 
ΜΕΓΕΚΘ 
ΟΡΘΣ 

88 ΦΛΛΤΟ 
ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΓΩΝΛΑ ΡΑΛΔΛΑΤΛΚΟ  

Θλεκτροςτατικό, αντιμικροβιακό, διαωανζσ, ωίλτρο 
αναπνευςτικοφ κυκλϊματοσ και εναλλάκτθσ κερμότθτασ και 
υγραςίασ (HME), για ειςπνευςτικοφσ όγκουσ 75 – 300 ml, 
αντιβακτθριακι-αντιμικροβιακι ικανότθτα >99,999%, αντιϊκι 
ικανότθτα >99,9%, μιασ χριςθσ, αποςτειρωμζνο, ςε ατομικι 
ςυςκευαςία, νεκροφ χϊρου <30ml, με απόδοςθ φγρανςθσ 
>31mg H2O/l ςτα Vt 500ml, γωνιϊδεσ, χωρίσ προζκταςθ. 

 Άκρα ςφνδεςθσ: 22F-15M/22M-15F  

Να διατίκενται με αποςπϊμενο διαωανζσ γωνιϊδεσ ςυνδετικό.  

Το υλικό φγρανςθσ να είναι ελεφκερο PVC.  

Να διακζτει υποδοχι καπνογράωου (luer lock).  

Να είναι latex/DEHP-PHT,  free. Να ςυνοδεφεται από επίςθμο 
prospectus &/ι ωυλλάδιο του καταςκευαςτι. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 
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89 ΦΛΛΤΟ 
ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΓΩΝΛΑ ΕΦΘΒΩΝ – 
ΕΝΘΛΛΚΩΝ 

Θλεκτροςτατικό, αντιμικροβιακό, διαωανζσ, ωίλτρο 
αναπνευςτικοφ κυκλϊματοσ και εναλλάκτθσ κερμότθτασ και 
υγραςίασ (HME), για ειςπνευςτικοφσ όγκουσ 150 – 1200 ml, ml, 
αντιβακτθριακι-αντιμικροβιακι ικανότθτα >99,999%, αντιϊκι 
ικανότθτα >99,9%, μιασ χριςθσ, αποςτειρωμζνο, ςε ατομικι 
ςυςκευαςία, νεκροφ χϊρου <60ml, με απόδοςθ φγρανςθσ 
>33mg H2O/l ςτα Vt 500ml, γωνιϊδεσ, χωρίσ προζκταςθ. 

Άκρα ςφνδεςθσ: 22F-15M/22M-15F  

Να διατίκενται με αποςπϊμενο διαωανζσ γωνιϊδεσ ςυνδετικό.  

Το υλικό φγρανςθσ να είναι ελεφκερο PVC.  

Να διακζτει υποδοχι καπνογράωου (luer lock).  

Να είναι latex/DEHP-PHT,  free.  

Να ςυνοδεφεται από επίςθμο prospectus &/ι ωυλλάδιο του 
καταςκευαςτι 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

90 ΦΛΛΤΟ 
ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΚΥ 
ΝΕΟΓΝΛΚΟ 

Θλεκτροςτατικό, αντιμικροβιακό, διαωανζσ, ευκφ, ωίλτρο 
αναπνευςτικοφ κυκλϊματοσ και εναλλάκτθσ κερμότθτασ και 
υγραςίασ (HME), για ειςπνευςτικοφσ όγκουσ 30-150 ml.  

Να ωζρει υποδοχι για καπνογράωο με πϊμα luer lock βιδωτό, 
με υδρόωοβθ ωορτιςμζνθ μεμβράνθ αντιμικροβιακισ 
προςταςίασ, μιασ χριςεωσ, αποςτειρωμζνο ι καταςκευαςμζνο 
ςε απόλυτα κακαροφσ χϊρουσ ςφμωωνα με το EN ISO 14644-
1:1999, νεκροφ χϊρου <10ml, με απόδοςθ φγρανςθσ >28mg 
H2O/l ςε όγκο 50ml Vt. Να είναι latex free, PVC free. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

91 ΦΛΛΤΟ 
ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΚΥ 
ΡΑΛΔΛΑΤΛΚΟ  

Θλεκτροςτατικό, αντιμικροβιακό, διαωανζσ, ευκφ, ωίλτρο 
αναπνευςτικοφ κυκλϊματοσ και εναλλάκτθσ κερμότθτασ και 
υγραςίασ (HME), για ειςπνευςτικοφσ όγκουσ 100-500 ml. Να 
ωζρει υποδοχι για καπνογράωο με πϊμα luer lock βιδωτό, με 
υδρόωοβθ ωορτιςμζνθ μεμβράνθ αντιμικροβιακισ προςταςίασ, 
μιασ χριςεωσ, αποςτειρωμζνο ι καταςκευαςμζνο ςε απόλυτα 
κακαροφσ χϊρουσ ςφμωωνα με το EN ISO 14644-1:1999, νεκροφ 
χϊρου <20ml, με απόδοςθ φγρανςθσ >31mg H2O/l ςε όγκο 
250ml Vt. Να είναι latex free, PVC /DEHP-PHT free. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

92 ΦΛΛΤΟ 
ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΚΥ 
ΕΦΘΒΩΝ – 
ΕΝΘΛΛΚΩΝ 

Θλεκτροςτατικό, αντιμικροβιακό, διαωανζσ, ευκφ, ωίλτρο 
αναπνευςτικοφ κυκλϊματοσ και εναλλάκτθσ κερμότθτασ και 
υγραςίασ (HME), για ειςπνευςτικοφσ όγκουσ 150 – 1200ml. 

Να ωζρει υποδοχι για καπνογράωο με πϊμα Luer lock βιδωτό, 
με υδρόωοβθ ωορτιςμζνθ μεμβράνθ αντιμικροβιακισ 
προςταςίασ, μιασ χριςεωσ, αποςτειρωμζνο, νεκροφ χϊρου  
<60ml, με απόδοςθ φγρανςθσ 37mg H2O/l ςε όγκο 500ml Vt. Να 
είναι latex free, PVC /DEHP-PHT free. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

93 ΦΛΛΤΟ 
ΕΚΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ 
ΣΚΕΛΟΥΣ 
ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

Αντιμικροβιακό μθχανικό ωίλτρο τφπου HEPA FILTER,, με 
μθχανικι πτυχϊμενθ μεμβράνθ, για χριςθ επί του μθχανιματοσ 
αναπνευςτικοφ κυκλϊματοσ, νεκροφ χϊρου <60ml, για 
ειςπνευςτικοφσ όγκουσ από 300ml ζωσ 1500ml.  

Να είναι μιασ χριςεωσ, αποςτειρωμζνο ι καταςκευαςμζνο ςε 
απόλυτα κακαροφσ χϊρουσ ςφμωωνα με το EN ISO 14644-
1:1999.  

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 



 

 

Σελίδα 59 

Να είναι απόλυτα διαωανζσ και να διακζτει υποδοχι για 
καπνογράωο με πϊμα Luer lock.   

Να προςωζρεται ςε ατομικι ςυςκευαςία και να ςυνοδεφεται 
από πιςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου ότι το τεςτ για τα 
αποτελζςματα απόδοςθσ για τθν κατακράτθςθ των βακτθριδίων 
να ζχουν γίνει με βάςθ τα EN23328 & ISO9360.  

Να είναι latex free, DEHP free και PVC free. 

94 ΡΟΕΚΤΑΣΘ 
ΣΥΝΔΕΤΛΚΟΥ 
ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

Γωνιϊδθσ ςυνδετικι προζκταςθ κυκλϊματοσ, μιασ χριςεωσ, 
αποςτειρωμζνθ, spiral, πλιρωσ περιςτρεωόμενθ, εκτεινόμενθ 
από 10 – 20cm, διαμζτρου 15mm, με κφρα για αναρρόωθςθ και 
βρογχοςκόπθςθ. 

Να είναι από πολυπροπυλζνιο, διαωανισ, νεκροφ όγκου ζωσ 
25ml ςε ςφμπτυξθ και 40ml ςε ζκταςθ. Να διακζτει ζνα άκρο 
22mmF και ςτο άλλο άκρο γωνιακό ςυνδετικό double swivel-
διπλισ περιςτροωισ (22Μ/15F)  

Να διακζτει πϊμα προςταςίασ από τθ ςκόνθ. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

95 ΔΕΛΚΤΕΣ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΛΒΑΝΟΥ 
ΑΤΜΟΥ  

Δείκτεσ υγροφ κλιβάνου πλαςτικοποιθμζνοι, κατάλλθλοι για τον 
ζλεγχο τθσ αποςτείρωςθσ ςτο εςωτερικό του πακζτου ςε 
κερμοκραςίεσ 121º C-135º C. Μόλισ θ κερμοκραςία ωτάςει 
ςτουσ προαναωερκζντεσ βακμοφσ οι χθμικοί δείκτεσ αλλάηουν 
χρϊμα και μετατρζπονται ςε καωζ. Μθ τοξικοί απαλλαγμζνοι 
από μόλυβδο και βαρζα μζταλλα. Διάρκεια ηωισ 5 χρόνια. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

96 ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΡΛΚΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 
ΥΓΟΥ ΚΛΛΒΑΝΟΥ 
(bowie-dick test) 

Να αποτελείται από χάρτινα πορϊδθ ωφλλα και ενδιάμεςα να 
ωζρει δείκτθ με χθμικι μπλε μελάνθ, ελεφκερο μολφβδου και 
βαρζων μετάλλων. Κατάλλθλο για αποςτείρωςθ ςτουσ 134º C. Θ 
μελάνθ ςτο ωφλλο δείκτθ να παραμζνει αναλλοίωτθ και μετά 
τθν αρχειοκζτθςθ του ωφλλου δείκτθ επί μακρόν. Να υπάρχει 
ερμθνευτικόσ πίνακασ ςωαλμάτων του Bowie-Dick Tests. Θ 
χρωματικι αλλάγι του ωφλλου δείκτθ να είναι εφκολθσ και 
άμεςθσ ερμθνείασ. Το πακζτο να ανοίγει κατά τθ διάρκεια του 
test ςτον κλίβανο και το ωφλλο-δείκτθσ να ωζρει τυπωμζνα τα 
δεδομζνα του κφκλου αποςτείρωςθσ ϊςτε να είναι ζτοιμο για 
αρχειοκζτθςθ. Το κάκε πακζτο αναγράωει τθν θμερομθνία 
παραγωγισ και λιξθσ. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

97 ΤΑΛΝΛΕΣ, ΔΕΛΚΤΘΣ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ 
ΡΛΑΤΟΥΣ 2ΕΚ 

Tαινία-δείκτθσ αποςτείρωςθσ για υγροφσ κλιβάνουσ ατμοφ ςε 
ρολό, αυτοκόλλθτθ, εξωτερικισ χριςθσ, με ζνδειξθ 
αποςτείρωςθσ : πριν τθν αποςτείρωςθ : μπζη, μετά τθν 
αποςτείρωςθ: μαφρο, να διακζτουν ιςχυρι κόλλα και κάκε ρολό 
να ωζρει τθν θμερομθνία λιξθσ τυπωμζνθ ςτο εςωτερικό μζροσ. 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

 

ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΑ ΕΙΔΗ: Νο 42 ΜΠΙΜΠΕΡΟ, Νο 27 ΘΗΛΕ, Νο 55 ΠΙΠΙΛΕ                                                                           
Σφμωωνα με τθν κείμενθ Νομοκεςία ςτθ ςυςκευαςία (ατομικι, ομαδικι) των ειδϊν  και πάνω 
ςτθν κφρια όψθ τθσ ςυςκευαςίασ, πρζπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεισ:  (1)  Θ ονομαςία 
τθσ επιχείρθςθσ παραγωγισ των ειδϊν και θ διεφκυνςι τθσ,  (2) Το είδοσ που περιζχεται, (3) Το 
κακαρό βάροσ του περιεχομζνου, (4) Ο αρικμόσ των ειδϊν που περιζχονται, (5) Το είδοσ τθσ 
πρϊτθσ φλθσ που χρθςιμοποιικθκε για τθν παραςκευι των ειδϊν, (6) Σφνκεςθ. Θ επιςιμανςθ 
όλων των ανωτζρω ενδείξεων κα  πρζπει να είναι και ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Στα  πλαίςια τθσ 
εωαρμογισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ απαιτείται: 1) θ ςαωισ  περιγραωι τθσ ςκοποφμενθσ 
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χριςθσ του προςωερόμενου είδουσ, 2) Θ αναωορά των ενδείξεων (ςτοιχεία,- ονομαςία, 
διεφκυνςθ, χϊρα προζλευςθσ) του καταςκευαςτι ι του μεταποιθτι, το είδοσ, διαςτάςεισ, 
αρικμόσ τεμαχίων, το υλικό καταςκευισ τουσ κακϊσ και τισ ενδείξεισ κατάλλθλο για υλικά που 
ζρχονται ςε επαωι με τρόωιμα ι ςιμα κακϊσ και τουσ ειδικοφσ όρουσ χριςθσ όπωσ αυτζσ 
υπαγορεφονται από τθν κείμενθ Νομοκεςία, 3) Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για τθ αςωαλι 
χριςθ τουσ ι Διλωςθ Συμμόρωωςθσ με τουσ κανόνεσ που διζπουν υλικά και αντικείμενα που 
προορίηονται  για τθν ςυγκεκριμζνθ χριςθ, 4) Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ι Διλωςθ 
ςυμμόρωωςθσ για τθν αςωαλι χριςθ τουσ (Τιρθςθ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ),  5) Ριςτοποιθτικό 
ορκισ εγκατάςταςθσ και εωαρμογισ ενόσ αποτελεςματικοφ και τεκμθριωμζνου ςυςτιματοσ 
διαςωάλιςθσ τθσ ποιότθτασ εν ιςχφ και αωορά τουλάχιςτον τον ωορζα καταςκευισ του πχ. ISO 
9001. (Εωαρμογι Λχνθλαςιμότθτασ και Τεκμθρίωςθσ προδιαγραωϊν, τφπων, και διαδικαςιϊν 
παραςκευισ υλικϊν). 
 

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Χρθματοδότθςθ : τακτικόσ προχπολογιςμόσ νοςοκομείου 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ:  115.132,34 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΩΝ 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ
 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ
Α 

ΠΟΟΣ
Ο ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ ΠΟΟ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΑΛΜΟΣΤΑΤΛΚΟΛ 
ΣΡΟΓΓΟΛ ΛΝΟΣ 8 Χ 
1,5 Χ 2 

20 TEMAXIA 2,40 24% 48,00 11,52 59,52 

2 ΑΛΟΥΜΛΝΟΚΟΥΒΕΤ
ΕΣ 2,1 m Χ 1,50m 

50 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,45 24% 22,50 5,40 27,90 

3 ΑΛΣΚΘΤΘΑΣ - 
AKΟΔΕΚΤΘΣ 
ΟΞΥΜΕΤΟΥ 
NELLCOR OXIMAX 
N560 

              

3.1  1,5kg – 5 kg          70 ΤΕΜΑΧΛΑ 3,65 24% 255,50 61,32 316,82 

3.2  3kg -20 kg      50 ΤΕΜΑΧΛΑ 3,65 24% 182,50 43,80 226,30 

4 ΑΚΟΔΕΚΤΕΣ 
ΟΞΥΜΕΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 
ΜΑΝΤΑΛΑΚΛ ΓΛΑ 
ΟΞΥΜΕΤΟ 
DYNAMAP V100 
GENERAL ELECTRIC 

3 ΤΕΜΑΧΛΑ 25,00 24% 75,00 18,00 93,00 

5 ΑΚΟΔΕΚΤΕΣ 
ΟΞΥΜΕΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 
ΜΑΝΤΑΛΑΚΛ ΓΛΑ 
ΟΞΥΜΕΤΟ BLT 
M800 

3 ΤΕΜΑΧΛΑ 23,00 24% 69,00 16,56 85,56 
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6 ΑΚΟΔΕΚΤΕΣ 
ΟΞΥΜΕΤΟΥ  ΓΛΑ 
ΟΞΥΜΕΤΟ MIDRAY 
IPM 9800 
ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ 
ΧΘΣΕΩΝ 

5 ΤΕΜΑΧΛΑ 23,00 24% 115,00 27,60 142,60 

7 ΑΝΤΑΡΤΟΑΣ 
ΚΑΔΛΟΓΑΦΟΥ ΓΛΑ 
ΘΛΕΚΤΟΔΛΑ ΤΥΡΟΥ 
ΚΟΚΟΔΕΛΛΟΣ 

10 ΤΕΜΑΧΛΑ 3,70 24% 37,00 8,88 45,88 

8 ΑΝΤΑΡΤΟΑΣ 
ΚΑΔΛΟΓΑΦΟΥ ΓΛΑ 
ΘΛΕΚΤΟΔΛΑ ΜΛΑΣ 
ΧΘΣΘΣ 
(ΑΚΟΔΕΚΤΘ ΤΥΡΟΥ 
SNAP) 

10 ΤΕΜΑΧΛΑ 50,00 24% 500,00 120,00 620,00 

9 ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ 
ΧΕΛΟΥΓΛΚΑ  ΡΕΔΛΑ 
ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ 

              

9.1 90cm Χ 75cm 1000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,239 24% 239,00 57,36 296,36 

9.2 50cm Χ 50cm 400 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,239 24% 95,60 22,94 118,54 

10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  
PATCH ΘΛΕΚΤΟΔΛΑ  
ΚΑΔΛΟΓΑΦΟΥ 
Μ.Χ. ΓΛΑ MONITORS 

              

10.1 ΝΕΟΓΝΩΝ 2500 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,05 24% 125,00 30,00 155,00 

10.2 ΡΑΛΔΩΝ 5500 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,03 24% 165,00 39,60 204,60 

10.3 ΕΝΘΛΛΚΩΝ 6000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,03 24% 180,00 43,20 223,20 

11 ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ 
ΚΘΚΕΣ  
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ  ΜΕ 
ΔΕΛΚΤΘ  

              

11.1 130mm X 380mm 4500 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,025 24% 112,50 27,00 139,50 

11.2 130mm Χ 270mm 26200 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,018 24% 471,60 113,18 584,78 

11.3 200mm  X 350mm 4000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,0371 24% 148,40 35,62 184,02 

11.4 250mm X 400mm 3000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,0723 24% 216,90 52,06 268,96 

11.5 300mm Χ 450mm 1500 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,065 24% 97,50 23,40 120,90 

11.6 90mm  Χ 250mm  6000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,0109 24% 65,40 15,70 81,10 

11.7 300mm X 500mm 1000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,076 24% 76,00 18,24 94,24 

11.8 120mm X 180mm 2000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,023 24% 46,00 11,04 57,04 

11.9 130mm X 290mm 1000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,0168 24% 16,80 4,03 20,83 

12 ΑΦΑΛΕΤΛΚΟ ΣΡΕΛ 
ΚΟΛΛΘΤΛΚΘΣ ΟΥΣΛΑΣ 

20 ΤΕΜΑΧΛΑ 13,90 24% 278 66,72 344,72 
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ΔΕΜΑΤΟΣ 

13 ΑΦΟΛΟΥΤΑ-
ΣΑΜΡΟΥΑΝ PH 
4,5+0,5 

100 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,945 24% 94,50 22,68 117,18 

14 ΒΕΝΤΟΥΗΑΚΛΑ Θ.Κ.Γ.                

14.1 ΡΑΛΔΛΚΑ 4 ΣΕΤ 15,00 24% 60,00 14,40 74,40 

14.2 ΕΝΘΛΛΚΩΝ 4 ΣΕΤ 15,00 24% 60,00 14,40 74,40 

15 ΓΛΩΣΣΟΡΛΕΣΤΑ 
ΞΥΛΛΝΑ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ ΣΕ 
ΑΤΟΜΛΚΘ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 

23200 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,0107 24% 248,24 59,58 307,82 

16 ΓΥΑΛΛΑ 
ΦΩΤΟΚΕΑΡΕΛΑΣ 
ΝΕΟΓΝΩΝ 

              

16.1 MEDIUM 50 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,661 24% 33,05 7,93 40,98 

16.2 LARGE 30 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,67 24% 20,10 4,82 24,92 

17 ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ ΜΛΑΣ 
ΧΘΣΘΣ MAPLESON 

100 ΣΕΤ 20,00 24% 2000,00 480,00 2480,00 

18 ΔΟΣΟΜΕΤΛΚΑ 
ΡΟΤΘΑΚΛΑ 
ΧΟΘΓΘΣΘΣ 
ΦΑΜΑΚΩΝ , 
ΔΛΑΒΑΚΜΛΣΜΕΝΑ, 
30ml 

4000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,0058 24% 23,20 5,57 28,77 

19 ΔΟΧΕΛΑ ΣΥΛΛΟΓΘΣ 
ΟΥΩΝ 24 ΩΟΥ 2 
ΛΛΤΩΝ ΡΛΑΣΤΛΚΑ 

100 ΤΕΜΑΧΛΑ 2,42 24% 242,00 58,08 300,08 

20 ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΟΣ 
ΣΑΚΚΟΣ ΣΥΛΛΘΨΕΩΣ 
ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
ΑΥΤΟ-
ΑΝΟΛΓΟΜΕΝΟΣ 
ΑΣΚΟΣ MEMOBAG , 
ΓΛΑ 
ΛΑΡΑΟΣΚΟΡΛΚΕΣ 
ΕΡΕΜΒΑΣΕΛΣ, 
ΔΛΑΜΕΤΟΣ 50, 
ΜΕΓΕΚΟΣ 200 ml 

10 ΤΕΜΑΧΛΑ 58,00 24% 580,00 139,20 719,20 

21 ΕΡΟΥΛΩΤΛΚΟ SPRAY 10 ΤΕΜΑΧΛΑ 35,00 24% 350,00 84,00 434,00 

22 ΗΕΛΕ ΥΡΕΘΧΩΝ 
250ml /ΤΕΜ. 

40 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,255 24% 10,20 2,45 12,65 
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23 ΑΛΣΚΘΤΘΑΣ 
ΜΕΤΘΣΘΣ ΒΑΚΟΥΣ 
ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ BIS 
ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 
ΜΟΝΛΤΟ 

600 ΤΕΜΑΧΛΑ 26,00 24% 15600,00 3744,00 19344,00 

24 ΚΕΜΟΜΕΤΑ 
ΨΘΦΛΑΚΑ 

300 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,04 24% 312,00 74,88 386,88 

25 ΚΘΛΕΣ ΣΛΛΛΚΟΝΘΣ 
ΓΛΑ ΜΡΛΜΡΕΟ  

              

25.1 ΓΛΑ ΝΕΟΓΝΑ ΑΡΟ 0 -
6 ΜΘΝΩΝ ΜΕ 1 
ΤΥΡΑ (ΧΑΜΘΛΘΣ 
ΟΘΣ) 

150 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,48 24% 72,00 17,28 89,28 

25.2 ΓΛΑ ΜΩΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 
6 ΜΘΝΩΝ ΜΕ 3 
ΤΥΡΕΣ (ΤΑΧΕΛΑΣ 
ΟΘΣ) 

300 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,48 24% 144,00 34,56 178,56 

26 ΚΑΡΕΛΑ 
ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ  

              

26.1 ΜΕ ΛΑΣΤΛΧΟ ΡΛΣΩ 
(ΓΥΝΑΛΚΕΛΑ), 
ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΜΕΓΕΚΟΥΣ 

2000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,0224 24% 44,80 10,75 55,55 

26.2 ΜΕ ΛΑΣΤΛΧΟ ΡΛΣΩ 
(ΓΥΝΑΛΚΕΛΑ), 
ΜΕΣΑΛΟΥ ΜΕΓΕΚΟΥΣ 

1500 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,03 24% 44,70 10,73 55,43 

26.3 ΔΕΤΑ - ΑΝΔΛΚΑ  2000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,022 24% 44,00 10,56 54,56 

27 ΚΟΛΛΑ ΓΛΑ ΣΥΓΚΛΛΣΘ 
ΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΛ 
ΛΣΤΩΝ ΜΕ 2 
ΜΑΛΑΚΟΥΣ 
ΔΛΑΝΟΜΕΛΣ  

250 ΤΕΜΑΧΛΑ 35,00 13% 8750,00 1137,50 9887,50 

28 ΚΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΛΚΘ 
ΚΑΛ ΕΡΟΥΛΩΤΛΚΘ 

20 ΤΕΜΑΧΛΑ 4,44 24% 88,80 21,31 110,11 

29 ΚΕΜΑ 
ΡΕΛΡΟΛΘΣΘΣ  
ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΛ 
ΔΕΜΑΤΛΚΩΝ 
ΒΛΑΒΩΝ 

10 ΤΕΜΑΧΛΑ 5,67 24% 56,70 13,61 70,31 

30 ΚΕΜΑ EMOFIX 
30gr. (αιμοςτατικι 
αλοιωι) 

20 ΤΕΜΑΧΛΑ 9,72 24% 194,40 46,66 241,06 

31 ΚΕΜΑ ELEFIX 20 ΤΕΜΑΧΛΑ 30,00 24% 600,00 144,00 744,00 
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32 ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΛΚΟ
Υ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ 
ΝΕΟΓΝΩΝ 

500 ΤΕΜΑΧΛΑ 7,00 24% 3500,00 840,00 4340,00 

33 ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΛΚΟ
Υ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ 
ΡΑΛΔΩΝ 

1500 ΤΕΜΑΧΛΑ 11,00 24% 16500,00 3960,00 20460,00 

34 ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΛΚΟ
Υ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ  
ΕΝΘΛΛΚΩΝ  

1000 ΤΕΜΑΧΛΑ 6,60 24% 6600,00 1584,00 8184,00 

35 ΚΩΝΟΛ ΔΛΡΛΘΣ 
ΑΛΧΜΘΣ 

150 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,44 24% 66,00 15,84 81,84 

36 ΛΑΜΕΣ 
ΜΑΧΑΛΛΔΛΩΝ  

              

36.1 Νο 11 2000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,04 24% 79,00 18,96 97,96 

36.2 Νο 15 1100 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,04 24% 44,00 10,56 54,56 

36.3 Νο 21 1500 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,032 24% 48,00 11,52 59,52 

37 ΜΑΚΑΔΟΟΛ 
ΔΕΜΑΤΟΣ 

20 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,60 24% 12,00 2,88 14,88 

38 ΜΑΣΚΕΣ 
ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ ΜΕ 
ΚΟΔΟΝΛ 

13000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,0537 24% 698,10 167,54 865,64 

39 ΜΑΣΚΕΣ 
ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ ΜΕ 
ΛΑΣΤΛΧΟ 

10500 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,122 24% 1281,00 307,44 1588,44 

40 ΜΡΛΜΡΕΟ  
ΓΥΑΛΛΝΑ ΜΕ ΚΑΡΑΚΛ 
ΚΑΛ ΚΘΛΘ 
ΣΛΛΛΚΟΝΘΣ  

              

40.1 Χωρθτικότθτασ 250 
ml  

100 ΤΕΜΑΧΛΑ 2,45 24% 245,00 58,80 303,80 

40.2 Χωρθτικότθτασ 
125ml  

100 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,97 24% 197,00 47,28 244,28 

41 ΜΡΛΟΥΗΕΣ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΕΣ 
Μ.Χ.  

              

41.1 EXTRA LARGE 100 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,64 24% 164,00 39,36 203,36 

41.2 LARGE 500 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,50 24% 750,00 180,00 930,00 

42 ΜΡΛΟΥΗΕΣ 
ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ ΜΘ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΕΣ 
Μ.Χ. 

6000 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,40 24% 8400,00 2016,00 10416,00 
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43 ΝΑΤΑΣΒΕΣΤΟΣ  16 ΚΥΤΛΑ 96,00 24% 1536,00 368,64 1904,64 

44 ΝΛΤΛΚΟΣ ΑΓΛΛΟΣ 
stick ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 
100 ΤΜΧ  

5 ΚΥΤΛΑ 90,00 24% 450,00 108,00 558,00 

45 ΟΛΝΟΡΝΕΥΜΑ 600 ΛΛΤΑ 1,80 24% 1080,00 259,20 1339,20 

46 ΟΥΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 
ΑΡΛΟΛ 2 ΛΛΤΩΝ 

500 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,1075 24% 53,75 12,90 66,65 

47 ΟΥΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟΛ 
ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ 2 
ΛΛΤΩΝ 

600 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,13 24% 78,00 18,72 96,72 

48 ΟΥΟΣΥΛΛΕΚΤΘΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΣ  
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟΣ 

              

48.1 ΝΕΟΓΝΛΚΟΣ 1300 ΤΕΜΑΧΛΑ 2,20 24% 2860,00 686,40 3546,40 

48.2 ΡΑΛΔΛΚΟΣ 1500 ΤΕΜΑΧΛΑ 2,20 24% 3300,00 792,00 4092,00 

49 ΡΑΝΕΣ ΡΟΩΩΝ 
Μ.Χ. 3-6 ΚΛΛΩΝ ι 2-
4 ΚΛΛΩΝ  

10000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,077 24% 770,00 184,80 954,80 

50 ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΕΛΣ 
PENROSE  Νo 1/4ϋϋ 

70 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,50 24% 105,00 25,20 130,20 

51 ΡΕΛΚΑΡΛΕΣ 
ΤΑΥΤΟΤΘΤΕΣ 
ΑΣΚΕΝΩΝ ΜΕ 
ΛΕΥΚΘ ΚΑΤΑ: 
ΕΝΘΛΛΚΩΝ/ ΡΑΛΔΩΝ                                                                 

2100 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,15 24% 315,00 75,60 390,60 

52 ΡΕΛΤΥΛΛΓΜΑ ΓΛΑ 
ΣΕΤ ΕΓΑΛΕΛΩΝ – 
ΛΜΑΤΛΣΜΟΥ (ΣΛΕΛ Ι 
ΡΑΣΛΝΟ)  

              

52.1 1,20 Χ 1,20Μ 1000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,23 24% 230,00 55,20 285,20 

52.2 90cm Χ 90 cm 1000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,23 24% 230,00 55,20 285,20 

53 ΡΛΡΛΛΕΣ ΣΛΛΛΚΟΝΘΣ               

53.1 ΜΕΓΕΚΟΥΣ 0-6 
ΜΘΝΩΝ 

100 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,30 24% 130,00 31,20 161,20 

53.2 ΜΕΓΕΚΟΥΣ 6 -18 
ΜΘΝΩΝ 

100 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,30 24% 130,00 31,20 161,20 

54 ΡΛΑΚΕΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 
ΔΛΑΚΕΜΛΑΣ Μ.Χ. 
ΓΛΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΔΛΑΚΕΜΛΑΣ ERBE             

              

54.1 ΕΝΘΛΛΚΩΝ 150 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,08 24% 162,00 38,88 200,88 

54.2 ΡΑΛΔΩΝ 150 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,08 24% 162,00 38,88 200,88 
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54.3 ΝΕΟΓΝΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,08 24% 108,00 25,92 133,92 

55 ΡΛΑΚΕΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 
ΔΛΑΚΕΜΛΑΣ Μ.Χ. 
ΓΛΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΔΛΑΚΕΜΛΑΣ 
COVIDIEN    

              

55.1 ΕΝΘΛΛΚΩΝ 150 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,45 24% 67,50 16,20 83,70 

55.2 ΡΑΛΔΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,45 24% 45,00 10,80 55,80 

55.3 ΝΕΟΓΝΩΝ 70 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,20 24% 84,00 20,16 104,16 

56 ΡΟΔΟΝΑΛΑ 
ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ  Μ.Χ. 

20000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,01 24% 202,00 48,48 250,48 

57 ΡΟΥΔΑ 
ΕΡΟΥΛΩΣΘΣ 
ΔΕΜΑΤΟΣ 

3  ΦΛΑΛΛΔΛΑ 9,00 24% 27,00 6,48 33,48 

58 ΡΩΜΑΤΑ 
ΦΛΕΒΟΚΑΚΕΤΘΩΝ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ 

9000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,01 24% 90,00 21,60 111,60 

59 ΛΝΛΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ 
ΓΛΑ ΧΟΘΓΘΣΘ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ  

              

59.1 ΝΕΟΓΝΩΝ 50   2,00 24% 100,00 24,00 124,00 

59.2 ΕΝΘΛΛΚΩΝ  200   0,145 24% 29,00 6,96 35,96 

60 ΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΤΛΚΘΣ 
ΚΛΛΝΘΣ  

1600 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,918 24% 1468,80 352,51 1821,31 

61 ΣΑΚΚΟΛ 
ΑΝΑΟΦΘΣΕΩΣ 
ΤΥΡΟΥ MEDELA  

              

61.1 1,5L 500 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,05 24% 525,00 126,00 651,00 

61.2 2L 500 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,05 24% 525,00 126,00 651,00 

62 ΣΑΚΟΥΛΑΚΛΑ 
ΚΟΛΟΣΤΟΜΛΑΣ 
ΒΕΦΩΝ 

30 ΤΕΜΑΧΛΑ 2,76 24% 82,80 19,87 102,67 

63 ΣΑΚΟΥΛΑΚΛΑ 
ΜΕΤΑΦΟΑΣ 
ΒΛΟΛΟΓΛΚΟΥ ΥΛΛΚΟΥ 
25Χ15cm  

5000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,06 24% 300,00 72,00 372,00 

64 ΣΕΝΤΟΝΛ 
ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Μ.Χ. 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟ  

200 ΤΕΜΑΧΛΑ 6,85 24% 1370,00 328,80 1698,80 

65 ΣΥΝΚΕΤΛΚΟΣ ΡΑΓΟΣ 
ΣΕ ΜΟΦΘ SPRAY   

35 ΤΕΜΑΧΛΑ 2,90 24% 101,50 24,36 125,86 
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66 ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ  
ΤΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΚΕΝΟ  ΤΥΡΟΥ RED-
O-PACK  

              

66.1 No 6 -120ml 5 ΤΕΜΑΧΛΑ 10,00 24% 50,00 12,00 62,00 

66.2 No 8-120ml 5 ΤΕΜΑΧΛΑ 10,00 24% 50,00 12,00 62,00 

66.3 No 8-600ml 5 ΤΕΜΑΧΛΑ 10,00 24% 50,00 12,00 62,00 

66.4 No10-600ml 5 ΤΕΜΑΧΛΑ 10,00 24% 50,00 12,00 62,00 

66.5 No12-600ml 5 ΤΕΜΑΧΛΑ 10,00 24% 50,00 12,00 62,00 

66.6 No14-600ml 5 ΤΕΜΑΧΛΑ 10,00 24% 50,00 12,00 62,00 

67 ΣΕΤ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟΥ 
ΛΜΑΤΛΣΜΟΥ 
"ΡΑΚΕΤΟ 
ΛΑΡΑΟΤΟΜΛΑΣ" 
ΡΑΛΔΛΑΤΛΚΟ Μ.Χ. 

300 ΤΕΜΑΧΛΑ 40,00 24% 12000,00 2880,00 14880,00 

68 ΣΚΑΦΛΣΤΘΑΣ 
ΡΛΑΣΤΛΚΟΣ ΜΕ 
ΜΕΤΘΣΘ 
ΣΑΚΧΑΟΥ ΜΕ 
ΚΑΛΥΜΜΑ 

2000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,03 24% 60,00 14,40 74,40 

69 ΣΚΑΛΦΘΣΤΘΕΣ 
ΕΛΔΛΚΟΛ ΓΛΑ 
ΣΚΑΛΦΛΣΜΟ 
ΑΛΛΕΓΛΟΛΟΓΛΚΘΣ 
ΔΟΚΛΜΑΣΛΑΣ skin 
prick testing 

5000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,007 24% 35,00 8,40 43,40 

70 ΣΚΩΑΜΛΔΕΣ ΑΡΟ 
ΡΕΡΛΕΣΜΕΝΟ ΧΑΤΛ 
Μ.Χ. 

300 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,2257 24% 67,71 16,25 83,96 

71 ΣΤΑΤΩ 
ΟΥΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 

100 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,12 24% 12,00 2,88 14,88 

72 ΣΤΟΦΛΓΓΕΣ 
ΤΛΡΛΘΣ 
ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ 3-
WAY 

2000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,09 24% 180,00 43,20 223,20 

73 ΣΤΩΜΑΤΟΚΘΚΕΣ 
Μ.Χ. 

2500 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,399 24% 997,50 239,40 1236,90 

74 ΣΥΝΔΕΤΛΚΑ 
ΚΑΚΕΤΘΩΝ   
ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ 

550 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,10 24% 605,00 145,20 750,20 

75 ΣΥΝΔΕΤΛΚΑ 
ΚΑΚΕΤΘΩΝ  

300 ΤΕΜΑΧΛΑ 2,00 24% 600,00 144,00 744,00 
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76 ΣΥΜΑΤΑ ΒΟΓΧΩΝ 
ΑΜΥΓΔΑΛΟΒΟΓΧΟΛ 

1 ΚΥΤΛΟ 45,85 24% 45,85 11,00 56,85 

77 ΣΥΜΑΤΑ ΒΟΓΧΩΝ  
ΩΤΟΒΟΓΧΟΛ  

1 ΚΥΤΛΟ 6,80 24% 6,80 1,63 8,43 

78 ΣΥΑΡΤΛΚΑ 
ΔΕΜΑΤΟΣ 

10 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,78 24% 17,80 4,27 22,07 

79 ΣΩΛΘΝΕΣ  
ΚΑΡΝΟΓΑΦΛΑΣ 

10 ΚΥΤΛΟ 33,50 24% 335,00 80,40 415,40 

80 ΣΩΛΘΝΛΣΚΟΛ 
ΤΥΜΡΑΝΟΣΤΟΜΛΑΣ 
COLLAR BUTTOΝ 
κωδ. SPG-104125 

20 ΤΕΜΑΧΛΑ 7,00 24% 140,00 33,60 173,60 

81 ΣΩΛΘΝΛΣΚΟΛ 
ΤΥΜΡΑΝΟΣΤΟΜΛΑΣ 
T tubes 

20 ΤΕΜΑΧΛΑ 44,25 24% 885,00 212,40 1097,40 

82 ΣΩΛΘΝΛΣΚΟΛ 
ΤΥΜΡΑΝΟΣΤΟΜΛΑΣ 
ΤΥΡΟΥ SHEPARD 

40 ΤΕΜΑΧΛΑ 8,90 24% 356,00 85,44 441,44 

83 ΥΔΑΤΟΡΑΓΛΔΕΣ 50 ΤΕΜΑΧΛΑ 23,00 24% 1150,00 276,00 1426,00 

84 ΥΡΟΣΕΝΤΟΝΑ 
ΚΑΤΑΚΛΛΣΕΩΝ 60Χ90 

1100 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,0889 24% 97,79 23,47 121,26 

85 ΦΑΚΑΟΛΑ 
ΣΥΓΑΤΘΣΘΣ 
ΑΓΓΕΛΩΝ ΚΑΛ ΛΣΤΩΝ 
(NYLON TAPE) 

30 ΤΕΜΑΧΛΑ 2,00 24% 60,00 14,40 74,40 

86 ΦΛΛΤΑ ΚΥΤΛΩΝ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ 

3000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,07 24% 210,00 50,40 260,40 

87 ΧΟΑΝΕΣ 
ΩΤΟΣΚΟΡΛΟΥ Μ.Χ.  

              

87.1 ΟΡΘ 2mm 4000 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,036 24% 144,00 34,56 178,56 

87.2 ΟΡΘ 4 mm 5300 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,036 24% 190,80 45,79 236,59 

88 ΦΛΛΤΟ 
ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΓΩΝΛΑ ΡΑΛΔΛΑΤΛΚΟ  

1200 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,80 24% 2160,00 518,40 2678,40 

89 ΦΛΛΤΟ 
ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΓΩΝΛΑ ΕΦΘΒΩΝ – 
ΕΝΘΛΛΚΩΝ 

500 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,80 24% 900,00 216,00 1116,00 

90 ΦΛΛΤΟ 
ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΚΥ 
ΝΕΟΓΝΛΚΟ 

100 ΤΕΜΑΧΛΑ 2,00 24% 200,00 48,00 248,00 
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91 ΦΛΛΤΟ 
ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΚΥ 
ΡΑΛΔΛΑΤΛΚΟ  

400 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,70 24% 680,00 163,20 843,20 

92 ΦΛΛΤΟ 
ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΚΥ 
ΕΦΘΒΩΝ – 
ΕΝΘΛΛΚΩΝ 

500 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,70 24% 850,00 204,00 1054,00 

93 ΦΛΛΤΟ 
ΕΚΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ 
ΣΚΕΛΟΥΣ 
ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

800 ΤΕΜΑΧΛΑ 2,40 24% 1920,00 460,80 2380,80 

94 ΡΟΕΚΤΑΣΘ 
ΣΥΝΔΕΤΛΚΟΥ 
ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

1000 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,00 24% 1000,00 240,00 1240,00 

95 ΔΕΛΚΤΕΣ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΛΒΑΝΟΥ 
ΑΤΜΟΥ  

1500 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,0057 24% 8,55 2,05 10,60 

96 ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΡΛΚΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 
ΥΓΟΥ ΚΛΛΒΑΝΟΥ 
(bowie-dick test) 

200 ΤΕΜΑΧΛΑ 0,65 24% 130,00 31,20 161,20 

97 ΤΑΛΝΛΕΣ, ΔΕΛΚΤΘΣ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ 
ΡΛΑΤΟΥΣ 2ΕΚ 

120 ΤΕΜΑΧΛΑ 1,46 24% 175,20 42,05 217,25 

     

ΣΥΝΟΛΟ 115132,34 26669,26 141801,60 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΔΔΔ  

 

Ωσ ςυνθμμζνα αρχεία : 

espd-request-v2.pdf και  

espd-request-v2.xml. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ –ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

  Α/Α   ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ     ΑΠΑΙΣΗΗ    ΑΠΑΝΣΗΗ   ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΑΛΜΟΣΤΑΤΛΚΟΛ ΣΡΟΓΓΟΛ ΛΝΟΣ 8 Χ 1,5 Χ 2 : Να 
είναι καταςκευαςμζνο από ςυμπιεςμζνο 
βιοςυμβατό πολυμερζσ ςπόγγο πολυβινιλικισ 
αλκοόλθσ (PVA). Να είναι ζτοιμα προσ χριςθ, να 
διακζτουν κορδόνι, για τθν εφκολθ αωαίρεςι 
τουσ. Να προςωζρονται και ςε τφπουσ που 
διακζτουν επικάλυψθ αιμοςτατικισ γάηασ 
κυτταρίνθσ, με βακτθριοςτατικι δράςθ και 
ςωλθνάκι αεριςμοφ. Θ δομι του ςπόγγου, να είναι 
με αλλθλζνδετα και ςυνεχι κφτταρα, να 
προςωζρει εξαιρετικι απορροωθτικι ικανότθτα 
και δυνατότθτα κατακράτθςθσ μεγάλθσ ποςότθτασ 
υγρϊν. Να μθν  προςκολλάται ςτουσ ρινικοφσ 
ιςτοφσ, αποτρζποντασ τον κίνδυνο πικανϊν 
επιπλοκϊν, όπωσ κρόμβωςθ ι αιμορραγία. Να  
διακζτει  δυνατότθτα κοπισ και ανατομικισ 
προςαρμογισ ςτθν ρινικι κοιλότθτα. Να 
διατίκεται ςε ςυμπιεςμζνθ μορωι, για εφκολθ 
ειςαγωγι. Να προςαρμόηεται ςτο επικυμθτό 
μζγεκοσ. Να είναι ατοξικό αςωαλζσ ςτθν χριςθ, 
χωρίσ παρενζργειεσ. Να μθν  προςκολλάται ςτο 
τραφμα και να μθν αωινει υπολείμματα, όταν 
αωαιρεκεί. Να μθν υπάρχει  κίνδυνοσ δθμιουργίασ 
δευτερογενοφσ τραφματοσ. Να είναι 
πιςτοποιθμζνο προϊόν με ςιμανςθ CE και να 
διατίκεται ςε αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία 
αλουμινίου. 

ΝΑΛ 

    

2 ΑΛΟΥΜΛΝΟΚΟΥΒΕΤΕΣ 2,1m Χ 1,50m : 
Λςοκερμικζσ διπλισ όψθσ ςε χρυςό και αςθμί 
ωφλλο. Να αποτελοφνται από πολυπροπυλζνιο, 
επιμεταλλωμζνο, πάχουσ 12 μm. Να 
προςτατεφουν τθ κερμοκραςία του ςϊματοσ 
αποτρζποντασ τθν υποκερμία /υπερκερμία. Σε 
ατομικι ςυςκευαςία. Βάροσ : 55 g 

ΝΑΛ 

    

3 ΑΛΣΚΘΤΘΑΣ - AKΟΔΕΚΤΘΣ ΟΞΥΜΕΤΟΥ NELLCOR 
OXIMAX N560: Αιςκθτιρασ οξυμετρίασ μ.χ. Από 
υλικό latex-free. Μίασ χριςθσ. Αυτοκόλλθτοσ. Για 
οξφμετρο Nellcor και μόνιτορ MINDRAY. 

ΝΑΛ 

    

4 ΑΚΟΔΕΚΤΕΣ ΟΞΥΜΕΤΟΥ ΤΥΡΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑΚΛ ΓΛΑ 
ΟΞΥΜΕΤΟ DYNAMAP V100 GENERAL ELECTRIC 

ΝΑΛ 
    

5 ΑΚΟΔΕΚΤΕΣ ΟΞΥΜΕΤΟΥ ΤΥΡΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑΚΛ ΓΛΑ 
ΟΞΥΜΕΤΟ BLT M801 

ΝΑΛ 
    

6 ΑΚΟΔΕΚΤΕΣ ΟΞΥΜΕΤΟΥ  ΓΛΑ ΟΞΥΜΕΤΟ MIDRAY 
IPM 9800 ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΧΘΣΕΩΝ 

ΝΑΛ 
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7 ΑΝΤΑΡΤΟΑΣ ΚΑΔΛΟΓΑΦΟΥ ΓΛΑ ΘΛΕΚΤΟΔΛΑ 
ΤΥΡΟΥ ΚΟΚΟΔΕΛΛΟΣ : Αντάπτορασ Θλεκτροδίων 
ΘΚΓ με κλιπ τφπου 'Κροκόδειλου' Crocodile style 
electrode clip 

ΝΑΛ 

    

8 ΑΝΤΑΡΤΟΑΣ ΚΑΔΛΟΓΑΦΟΥ ΓΛΑ ΘΛΕΚΤΟΔΛΑ 
ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΑΚΟΔΕΚΤΘ ΤΥΡΟΥ SNAP) : 
Αντάπτορασ Θλεκτροδίων ΘΚΓ με κλιπ τφπου snap 
(10 τεμ) 

ΝΑΛ 

    

9 ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ ΧΕΛΟΥΓΛΚΑ  ΡΕΔΛΑ ΜΛΑΣ 
ΧΘΣΘΣ : Να αποτελοφνται από απορροωθτικό 
υλικό nοn woven, αδιάβροχο, ανκεκτικό ςε 
αλκοόλεσ και αντιςθπτικά υλικά. Tριϊν 
ςτρωμάτων, επεξεργαςμζνο (μζκοδοσ ΤΝΤ) 
από:ζνα ςτρϊμα βιςκόηθσ, ζνα ςτρϊμα από film  
πολυαικυλενίου, ζνα ςτρϊμα κυτταρίνθσ. Να 
παρζχει μεγάλθ αντοχι για χριςθ ςε χειρουργεία  
και ΤΕΡ. Να μθν περιζχει latex. Θ ςυγκόλλθςθ των 
τριϊν ωφλλων να είναι δυνατι χωρίσ κόλλα. Να 
είναι αποςτειρωμζνα με ακτινοβολία γ. Να ζχουν 
χρόνο λιξθσ 5 χρόνια. Να είναι χωρίσ οπι, μιασ 
χριςθσ. 

ΝΑΛ 

  

10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  PATCH ΘΛΕΚΤΟΔΛΑ  
ΚΑΔΛΟΓΑΦΟΥ Μ.Χ. ΓΛΑ MONITORS : Μθ 
υωαςμζνα (non woven). Διαμζτρου 30mm. Να 
είναι αποςτειρωμζνα, υποαλλεργικά. Να 
επιτρζπουν τον αεριςμό του δζρματοσ. Χωρίσ 
τοξικά υλικά, με ηελζ. Να ωζρουν κοφμπωμα 
αςωαλείασ. Να είναι υψθλισ αγωγιμότθτασ και 
μεγάλθσ αντοχισ. Να ωζρουν με ςιμανςθ CE. Να 
είναι Latex free, PVC Free. 

ΝΑΛ 

  

11 ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ ΚΘΚΕΣ  ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ  ΜΕ 
ΔΕΛΚΤΘ : Να ζχουν τθν μια πλευρά από ανκεκτικό 
ιατρικό χαρτί κατάλλθλο για αποςτείρωςθ και τθν 
άλλθ πλευρά από διαωανζσ ωιλμ πολλαπλϊν 
χριςεων και να μθν ςχίηεται κατά το άνοιγμα. Να 
είναι κατάλλθλεσ για κλιβάνουσ ατμοφ και αερίου 
και να διακζτουν δφο δείκτεσ. Θ πλαϊνι 
ςυγκολλθτικι επιωάνεια, να είναι ςυνεχισ, 
ομοιόμορωθ (3 ςυγκολλιςεων) μεγίςτθσ αντοχισ, 
ζτςι ϊςτε να μθν ανοίγει από τθν πίεςθ του 
βάρουσ των εργαλείων και να μθν αωινει ίχνθ 
κατά το άνοιγμα. Οι δείκτεσ να είναι τυπωμζνοι 
ςτθ χάρτινθ πλευρά,  για προςδιοριςμό 
αποςτείρωςθσ ςτο εςωτερικό μζροσ για άμεςθ 
οπτικι επαωι. Θ χάρτινθ πλευρά να είναι 
ανκεκτικι, να ζχει υψθλό βακμό χθμικισ 
κακαρότθτασ και να μθν αωινει ινίδια. Κατά τθ 

 

 

 

 

 

ΝΑΛ 
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διάρκεια του ανοίγματοσ πρζπει να διαχωρίηεται 
τζλεια το πλαςτικό από το χαρτί, χωρίσ να ςκίηεται 
το χαρτί, εκμθδενίηοντασ τον κίνδυνο να περάςουν 
μικρόβια από ζξω προσ τα μζςα εξαςωαλίηοντασ 
άςθπτθ τεχνικι παραλαβισ του υλικοφ. Να 
διακζτουν πολλαπλι κερμοςυγκόλλθςθ ≥10mm 
όπου να ανοίγει χωρίσ να αωινει ινίδια, με 
διαωανι ζγχρωμο ωιλμ πολλαπλϊν ςτρϊςεων. Θ 
πλαςτικι πλευρά να είναι μαλακι και να μθν 
κάνει πτυχζσ  μετά τον κλιβανιςμό. Να είναι 
εξαιρετικά ανκεκτικι  με αντοχι ςτα βαριά 
αντικείμενα.  Στθν εξωτερικι τουσ ςυςκευαςία 
αναγράωονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ ςφμωωνα με 
τα πρότυπα ενδείξεισ. Να προςωζρονται με πιζτα 
και αυτοκόλλθτο ςωράγιςμα αςωαλείασ. Να 
πλθροφν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 868-1,3,5. Να 
ωζρουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενδείξεισ τυπωμζνεσ 
ςτθν μπροςτινι πλευρά ςφμωωνα με το EN 980. 

 

 

 

 

 

ΝΑΛ 

12 ΑΦΑΛΕΤΛΚΟ ΣΡΕΛ ΚΟΛΛΘΤΛΚΘΣ ΟΥΣΛΑΣ 
ΔΕΜΑΤΟΣ : Αωαιρετικό ςπρζι δζρματοσ 
κολλθτικοφ υλικοφ. Υποαλλεργικό. Χωρίσ 
οινόπνευμα. Με άρωμα μζντασ. Συςκευαςία 50ml 
Με ωόρμουλα κατά τθσ αίςκθςθσ καψίματοσ ι 
πόνου. Με βαλβίδα ψεκαςμοφ 360°. Μικρι 
αίςκθςθ ψφξθσ - ιδανικό για ευαίςκθτεσ 
επιδερμίδεσ. Να προςκομιςκεί δείγμα. 

ΝΑΛ 

    

13 ΑΦΟΛΟΥΤΑ-ΣΑΜΡΟΥΑΝ PH 4,5+0,5 : Να είναι 
ιδιαίτερα  απαλό κακαριςτικό με καλλυντικά 
ςυςτατικά που εξαςωαλίηουν τθν λιπαρότθτα και 
τθν τόνωςθ του δζρματοσ. Κατάλλθλο για το 
πλφςιμο ολόκλθρου του ςϊματοσ και του 
τριχωτοφ τθσ κεωαλισ των νεογνϊν, βρεωϊν και 
παιδιϊν. Να μθν περιζχει αλκαλικά παράγωγα 
που μπορεί να προκαλζςουν κνθςμοφσ ι 
απολζπιςθ. Να είναι άχρωμο και άοςμο. Να μθν 
ζχει αντιςθπτικζσ ιδιότθτεσ, για να μθν αλλοιϊνει 
τθν ωυςιολογικι χλωρίδα του δζρματοσ. Να είναι 
ειδικά μελετθμζνο για το ευαίςκθτο δζρμα των 
νεογνϊν, βρεωϊν και παίδων με ουδζτερο Ph 5,5. 
Να διατίκεται ςε πρακτικι ςυςκευαςία των (500 
ml) με πϊμα  flip - top ζτςι ϊςτε να μπορεί να  
χρθςιμοποιείται εφκολα με ζνα μόνο χζρι κατά τθν 
διάρκεια του λουτροφ των νεογνϊν, βρεωϊν και 
παιδιϊν. Να είναι χαμθλοφ αωριςμοφ. 

ΝΑΛ 

    

14 ΒΕΝΤΟΥΗΑΚΛΑ Θ.Κ.Γ. :  Σετ 6 Τεμαχίων FIAB. 
Συμβατό με αντάπτορα τφπου «κλιπ» 

ΝΑΛ 
  

15 ΓΛΩΣΣΟΡΛΕΣΤΑ ΞΥΛΛΝΑ ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ ΣΕ 
ΑΤΟΜΛΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ : Ξφλινα ςε ατομικι χάρτινθ 
ςυςκευαςία. Λεία, ανκεκτικά, αποςτειρωμζνα, 

ΝΑΛ 
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εφκαμπτα. Μιασ χριςεωσ. Μικουσ : 150mm. 

16 ΓΥΑΛΛΑ ΦΩΤΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ : 
Ρροςτατευτικά ματιϊν κατά τθν διάρκεια τθσ 
ωωτοκεραπείασ. Να είναι μαλακά και να 
εμποδίηουν το 99,9999% του ωωτόσ. Να ωζρουν 
εςοχζσ ματιϊν ςχεδιαςμζνεσ για τθν άνεςθ και τθν 
αςωάλεια των αςκενϊν. Θ μαλακι περίδεςθ 
κεωαλισ, να κρατά τα προςτατευτικά ματιϊν ςτθ 
κζςθ τουσ, να προςαρμόηεται άνετα, να είναι 
ςχεδιαςμζνθ για να ελαχιςτοποιεί τθν ολίςκθςθ 
και να μειϊνει το ςωίξιμο τθσ κεωαλισ. Να είναι 
latex free και DEHP-free. Να προςωζρονται ςε 
ατομικι ςυςκευαςία, αποςτειρωμζνα, με 
υποαλλεργικό υλικό. 

ΝΑΛ 

    

17 ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ 
MAPLESON : Κφκλωμα αναιςκθςίασ τφπου Ayre’s 
T-Piece (Mapleson E) μιασ χριςθσ. 
Να ωζρει βαλβίδα APL 40cm H2O, να ζχει μικοσ 
ςωλινα ωρζςκων αερίων>2m και να ωζρει αςκό 
0,5lt – latex free. 

ΝΑΛ 

    

18 ΔΟΣΟΜΕΤΛΚΑ ΡΟΤΘΑΚΛΑ ΧΟΘΓΘΣΘΣ 
ΦΑΜΑΚΩΝ, ΔΛΑΒΑΚΜΛΣΜΕΝΑ, 30ml : Να είναι 
καταςκευαςμζνα από διαυγζσ πλαςτικό, μθ 
τοξικό, προςωζροντασ δυνατότθτα οπτικισ 
επαωισ με το περιεχόμενο. Χωρθτικότθτασ 30ml. 
Να ωζρουν ςτθν επιωάνειά τουσ ευανάγνωςτθ και 
ευδιάκριτθ ανάγλυωθ διαβάκμιςθ. Να 
ανκίςτανται ςτθν πίεςθ και να μθν 
κρυμματίηονται. 

ΝΑΛ 

    

19 ΔΟΧΕΛΑ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΟΥΩΝ 24 ΩΟΥ 2 ΛΛΤΩΝ 
ΡΛΑΣΤΛΚΑ: Να ζχουν διαγράμμιςθ περιεχομζνου 
ανά 10 ml. Να ωζρουν πρεςςαριςτό πϊμα, 
μεγάλου διαμετριματοσ και δεφτερο, πλάγιο 
μικροφ διαμετριματοσ. Να ζχουν χωρθτικότθτα 2 
lit. 

ΝΑΛ 
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20 ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΟΣ ΣΑΚΚΟΣ ΣΥΛΛΘΨΕΩΣ 
ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟ-ΑΝΟΛΓΟΜΕΝΟΣ ΑΣΚΟΣ 
MEMOBAG , ΓΛΑ ΛΑΡΑΟΣΚΟΡΛΚΕΣ ΕΡΕΜΒΑΣΕΛΣ, 
ΔΛΑΜΕΤΟΣ 50, ΜΕΓΕΚΟΣ 200 ml : Να είναι 
καταςκευαςμζνοσ για απλι και αςωαλι ςυλλογι 
ιςτϊν κατά τθ λαπαροςκοπικι χειρουργικι και 
προςωζρει αςωάλεια τόςο ςτον χειρουργό όςο 
και ςτον αςκενι. Αμζςωσ μετά τθν ειςαγωγι του 
αςκοφ μνιμθσ (MemoBag) μζςω τροκάρ 10 mm, 
το Nitinol ςφρμα, που βρίςκεται ςτο άνω χείλοσ 
περιμετρικά, λόγω του ωαινόμενου μνιμθσ δίνει 
ςτον αςκό το προρυκμιςμζνο ςχιμα του και τον 
διατθρεί ανοικτό ι κλειςτό ανάλογα με τθν 
τεχνικι του γιατροφ. Αυτό δίνει τθν δυνατότθτα 
μζςω του τροκάρ να χρθςιμοποιθκοφν άλλα 
εργαλεία.  Μποροφν να κοποφν μεγάλα τμιματα 
ιςτϊν ςε μικρότερα κομμάτια μζςα ςτον 
αδιάτρθτο, διαωανι και ςτεγανό αςκό, χωρίσ 
κανζνα κίνδυνο μόλυνςθσ ι εξάπλωςθ των 
κακοθκϊν κυττάρων. Το MemoBag τότε απλά 
κλείνει και αωαιρείται. Σθμαντικά μειωμζνοσ 
κίνδυνοσ μόλυνςθσ. Ευκολία ςτθν ειςαγωγι, τθν 
διατιρθςθ και το κλείςιμο. Δεν υπάρχει ανάγκθ 
για επιπλζον τροκάρ. Αςωάλεια και άνεςθ λόγω 
του διαωανι, αδιάβροχου και αδιάτρθτου αςκοφ. 
Ζχει τθ δυνατότθτα να ανοίξει και να κλείςει 
αξιόπιςτα αρκετζσ ωορζσ. Δυνατότθτα προ-
οπλιςμοφ ράμματοσ ςτθν ειδικι υποδοχι ϊςτε θ 
ανεφρεςθ του αςκοφ να είναι ευκολότερθ. Trocar 
10mm.    

ΝΑΛ 

    

21 ΕΡΟΥΛΩΤΛΚΟ SPRAY : Επουλωτικό, 
βιοαπορροωιςιμο, 100% ίππειου κολλαγόνου. Με 
αιμοςτατικζσ ιδιότθτεσ, για ζλκθ ςτθ ωάςθ τθσ 
κοκκιοποίθςθσ. Συςκευαςία ςπρζι 75ml. 

ΝΑΛ 

    

22 ΗΕΛΕ ΥΡΕΘΧΩΝ 250ml /ΤΕΜ. : Να προςωζρεται 
ςε ωιάλθ 250ml. Θ γζλθ να είναι υποαλλεργικι 
κατάλλθλθ για όλεσ τισ εωαρμογζσ 
υπερθχογραωίασ. Να είναι υδατοδιαλυτό χωρίσ 
λίπθ ι ζλαια. Να είναι ελεφκερο αλάτων αλκοόλθσ 
και ωορμαλδεψδθσ. Να είναι άχρωμο, άοςμο, μθ 
τοξικό. 

ΝΑΛ 
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23 ΑΛΣΚΘΤΘΑΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΒΑΚΟΥΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ BIS ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 
ΜΟΝΛΤΟ : 1.Ραιδιατρικόσ αιςκθτιρασ μιασ 
χριςθσ, να αποτελείται από τζςςερα  θλεκτρόδια 
ςε ενιαία καταςκευι και να μετρά το βάκοσ 
αναιςκθςίασ με τθ μζκοδο του διωαςματικοφ 
δείκτθ. 2. Kατά τθν τοποκζτθςι του, να διακζτει 
τεχνολογία προςπζλαςθσ των νεκρϊν επιδερμικϊν 
κυττάρων, ϊςτε να εξαςωαλίηεται βζλτιςτο 
αγϊγιμο περιβάλλον και ςτακερι τοποκζτθςθ ςε 
πολφωρα χειρουργεία. 3. Να χρθςιμοποιείται και 
για απαγωγι ΘΜΓ από τθν κροταωικι περιοχι 
(Μυϊκόσ Τόνοσ). 4. Να διακζτει ςυνδετικό clip 
αςωαλείασ. Να εωαρμόηεται μεταξφ 
μεςομετωπιαίασ και κροταωικισ περιοχισ, ϊςτε 
να μθν καλφπτει ολόκλθρθ τθν περιοχι του 
μετϊπου για να υπάρχει ελεφκεροσ χϊροσ 
μζτρθςθσ εγκεωαλικισ οξυμετρίασ, κερμοκραςία 
πυρινα κ.α. 5. Να δφναται, μζςω τθσ οκόνθσ 
παρακολοφκθςθσ, να ενεργοποιθκοφν ωίλτρα για 
τθν μείωςθ μθ επικυμθτϊν πικανϊν παρεμβολϊν 
του θλεκτροεγκεωαλογραωιματοσ. 6. Να 
τεκμθριϊνεται με μελζτεσ θ μείωςθ χριςθσ 
υπναγωγϊν ςε αςκενείσ που παρακολουκοφνται 
με τθν ςυγκεκριμζνθ τεχνολογία. 7. Τα παραπάνω 
να πιςτοποιοφνται με παραπομπζσ ςτα αντίςτοιχα 
ωυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 8. Ο 
αιςκθτιρασ να είναι LATEX-FREE, PVC-FREE, DEHP-
FREE, NITRILE-FREE. 

ΝΑΛ 

    

24 ΚΕΜΟΜΕΤΑ ΨΘΦΛΑΚΑ: Να παρζχουν αςωαλι 
απλι και αξιόπιςτθ μζτρθςθ ςε ζνα λεπτό τθσ 
ϊρασ. Να ωζρουν εφκαμπτθ μφτθ και οκόνθ 
υγρϊν κρυςτάλλων. Να είναι αδιάβροχα και 
άκραυςτα. Να παρζχουν μζτρθςθ κερμοκραςίασ 
από μαςχάλθ, υπογλϊςςια, πρωκτικά. Να 
παρζχουν λειτουργία μνιμθσ. Το ωάςμα μζτρθςθσ 
να κυμαίνεται από 32οC-43οC. Να παρζχουν 
θχθτικό ςιμα ειδοποίθςθσ. Ριςτοποίθςθ 
MDDC/029. 

ΝΑΛ 
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25 ΚΘΛΕΣ ΣΛΛΛΚΟΝΘΣ ΓΛΑ ΜΡΛΜΡΕΟ : Να είναι 
καταςκευαςμζνεσ από άριςτθσ ποιότθτασ υλικό 
και με προδιαγραωζσ ςε πλιρθ εναρμόνιςθ με τθν 
ιςχφουςα ευρωπαϊκι νομοκεςία περί 
καταλλθλότθτασ υλικϊν και αντικειμζνων που 
ζρχονται ςε επαωι με τα τρόωιμα. Να είναι 
μαλακζσ με δυνατότθτα αντοχισ ςτισ 
απαιτοφμενεσ ςυνκικεσ υγρισ αποςτείρωςθσ. Οι 
κθλζσ ςιλικόνθσ να είναι ανάλογεσ με τα μπιμπερό 
και το πϊμα (βίδα) και να εωαρμόηουν ακριβϊσ μθ 
αωινοντασ περικϊρια κενοφ ανάμεςα τουσ 
(εωαρμογι κανόνων ορκισ υγιεινισ πρακτικισ). Θ 
επιωάνεια τουσ να είναι ςτρογγυλι  και λεία χωρίσ 
ίχνοσ αυλακιοφ και χωρίσ απολιξεισ προσ 
αποωυγι τραυματιςμϊν αλλά και κατακράτθςθσ 
υπολειμμάτων γάλακτοσ ι απορρυπαντικϊν και 
προσ αποωυγι ανάπτυξθσ μικροβιακοφ ωορτίου. 
Σφμωωνα με τθν κείμενθ Νομοκεςία ςτθ 
ςυςκευαςία (ατομικι, ομαδικι) των ειδϊν  και 
πάνω ςτθν κφρια όψθ τθσ ςυςκευαςίασ, πρζπει να 
υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεισ:  (1)  Θ ονομαςία 
τθσ επιχείρθςθσ παραγωγισ των ειδϊν και θ 
διεφκυνςι τθσ,  (2) Το είδοσ που περιζχεται, (3) Το 
κακαρό βάροσ του περιεχομζνου, (4) Ο αρικμόσ 
των ειδϊν που περιζχονται, (5) Το είδοσ τθσ 
πρϊτθσ φλθσ που χρθςιμοποιικθκε για τθν 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

Σελίδα 78 

παραςκευι των ειδϊν, (6) Σφνκεςθ. Θ επιςιμανςθ 
όλων των ανωτζρω ενδείξεων κα  πρζπει να είναι 
και ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Στα  πλαίςια τθσ 
εωαρμογισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ απαιτείται: 
1) θ ςαωισ  περιγραωι τθσ ςκοποφμενθσ χριςθσ 
του προςωερόμενου είδουσ, 2) Θ αναωορά των 
ενδείξεων (ςτοιχεία,- ονομαςία, διεφκυνςθ, χϊρα 
προζλευςθσ) του καταςκευαςτι ι του 
μεταποιθτι, το είδοσ, διαςτάςεισ, αρικμόσ 
τεμαχίων, το υλικό καταςκευισ τουσ κακϊσ και τισ 
ενδείξεισ κατάλλθλο για υλικά που ζρχονται ςε 
επαωι με τρόωιμα ι ςιμα κακϊσ και τουσ 
ειδικοφσ όρουσ χριςθσ όπωσ αυτζσ 
υπαγορεφονται από τθν κείμενθ Νομοκεςία, 3) 
Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για τθ αςωαλι 
χριςθ τουσ ι Διλωςθ Συμμόρωωςθσ με τουσ 
κανόνεσ που διζπουν υλικά και αντικείμενα που 
προορίηονται  για τθν ςυγκεκριμζνθ χριςθ, 4) 
Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ι Διλωςθ 
ςυμμόρωωςθσ για τθν αςωαλι χριςθ τουσ 
(Τιρθςθ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ),  5) 
Ριςτοποιθτικό ορκισ εγκατάςταςθσ και 
εωαρμογισ ενόσ αποτελεςματικοφ και 
τεκμθριωμζνου ςυςτιματοσ διαςωάλιςθσ τθσ 
ποιότθτασ εν ιςχφ και αωορά τουλάχιςτον τον 
ωορζα καταςκευισ του πχ. ISO 9001. (Εωαρμογι 
Λχνθλαςιμότθτασ και Τεκμθρίωςθσ προδιαγραωϊν, 
τφπων, και διαδικαςιϊν παραςκευισ υλικϊν). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΛ 

26 ΚΑΡΕΛΑ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ : Να αποτελοφνται από 
υλικό αντιςτατικό, αποςτειρϊςιμο, 
απορροωθτικό. Υλικό από viscose – 
πολυαικυλζνιο, και ωυςικζσ ίνεσ, non woven προσ 
αποωυγι αλλεργιϊν. Να είναι ανκεκτικά ςτο 
ςκίςιμο, να μθν αωινουν ινίδια και χνοφδι και να 
μθν γλιςτροφν. Να ζχουν μεγάλθ 
αεροδιαπερατότθτα. 

ΝΑΛ 

    

27 ΚΟΛΛΑ ΓΛΑ ΣΥΓΚΛΛΣΘ ΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΛ ΛΣΤΩΝ ΜΕ 2 
ΜΑΛΑΚΟΥΣ ΔΛΑΝΟΜΕΛΣ : Αποςτειρωμζνθ κόλλα 
ςφγκλιςθσ δζρματοσ 0,8gr με δυο μαλακοφσ 
διανομείσ μιασ χριςεωσ, με ωαρδφ ίχνοσ 6 mm 
κατά τθν εωαρμογι και με υψθλι 
βιοςυμβατότθτασ 99.99%. 

ΝΑΛ 

    

28 ΚΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΛΚΘ ΚΑΛ ΕΡΟΥΛΩΤΛΚΘ : Κρζμα 
ενυδατικι και επουλωτικι εξιδρωματικοφ 
δζρματοσ. Με διμεκικόνθ και οξείδιο του 
ψευδαργφρου 6%. Σε νοςοκομειακι ςυςκευαςία 
των 100gr. 

ΝΑΛ 
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29 ΚΕΜΑ ΡΕΛΡΟΛΘΣΘΣ  ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΛ ΔΕΜΑΤΛΚΩΝ 
ΒΛΑΒΩΝ : Να είναι από υπεροξυγονωμζνα ωυςικά 
λιπαρά οξζα με τοκοωερόλθ και περιεκτικότθτα 
τουλάχιςτον 60% λινολεικό οξφ, ϊςτε να 
υπεροξυγονϊνει τθν περιοχι, να αναςτζλλει τθν 
οξείδωςθ των κυττάρων και να βελτιϊνει τθν 
ςυνεκτικότθτα του δζρματοσ μειϊνοντασ τθν 
πικανότθτα δθμιουργίασ δερματικισ βλάβθσ λόγω 
πίεςθσ ι ελλιποφσ αιμάτωςθσ. Για περιποίθςθ 
περιμετρικά του ζλκουσ, για δερματικζσ βλάβεσ 
(ερφκθμα, υπερκεράτωςθ, ζκηεμα) ι για πρόλθψθ 
ςε ςθμεία πίεςθσ με κίνδυνο δθμιουργίασ ζλκουσ 
πίεςθσ. Συςκευαςία 40γρ  +- 5γρ. 

ΝΑΛ 

    

30 ΚΕΜΑ EMOFIX 30gr. (αιμοςτατικι αλοιωι) ΝΑΛ   

31 ΚΕΜΑ ELEFIX : Ράςτα θλεκτροδίων, χαμθλισ 
ςφνκετθσ αντίςταςθσ και εξαιρετικά αγϊγιμθ. Να 
είναι ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να κολλάει τα 
θλεκτρόδια ςτο δζρμα χωρίσ επιπλζον 
κολλθτικοφσ δίςκουσ. Να δφναται  να 
χρθςιμοποιθκεί με όλα τα επιωανειακά 
θλεκτρόδια. Να είναι κατάλλθλθ για όλα τα 
όργανα EEG και EP / EMG. 

ΝΑΛ 

  

32 ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΛΚΟΥ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ 
ΝΕΟΓΝΩΝ : Κφκλωμα αναιςκθςιολογικοφ 
μθχανιματοσ νεογνϊν, μιασ χριςεωσ, χωρίσ Latex, 
χωρίσ DEPH/PHT, υψθλισ ποιότθτασ και 
ςυμβατότθτασ με τα μθχανιματα αεριςμοφ 
(αναιςκθςιολογικό / αναπνευςτιρασ), 
αποςτειρωμζνο ι καταςκευαςμζνα ςε απόλυτα 
κακαροφσ χϊρουσ ςφμωωνα με το EN ISO 14644-
1:1999, αποτελοφμενο από 3 ςωλινεσ διαμζτρου 
10mm. Επιπλζον, να είναι κρικοειδζσ εξωτερικά 
ϊςτε ςε περίπτωςθ γωνίωςθσ να παραμζνει 
ελεφκερο το μεγαλφτερο μζροσ του αυλοφ 
(αποτελεί πλεονζκτθμα να είναι λείο εςωτερικά), 
διαωανζσ, χαμθλισ αντίςταςθσ, χαμθλισ 
ενδοτικότθτασ, χαμθλισ διαρροισ και να 
καταλιγει ςε άκρα αςωαλείασ καταςκευαςμζνα 
κατά ISO. Οι δφο ςωλινεσ (ειςπνοισ – εκπνοισ) να 
διακζτουν μικοσ όχι μικρότερο από 1.5m να 
ςυνδζονται με παράλλθλο, διαωανζσ ςυνδετικό 
τφπου «Y» και να καταλιγει ςε διαωανι γωνία, 
εφκολα προςαρμοηόμενθ ςε όλα τα μεγζκθ 
προςωπίδων. Ο τρίτοσ ςωλινασ να ζχει μικοσ όχι 
μικρότερο από 1,1m και να ςυνδζεται με αςκό <1L 
χωρίσ latex. 

ΝΑΛ 
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33 ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΛΚΟΥ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ 
ΡΑΛΔΩΝ : Κφκλωμα αναιςκθςιολογικοφ 
μθχανιματοσ παιδιατρικό, μιασ χριςεωσ, χωρίσ 
Latex, χωρίσ DEPH/PHT (να αναωζρονται ςτθ 
ςυςκευαςία), υψθλισ ποιότθτασ και 
ςυμβατότθτασ με τα μθχανιματα αεριςμοφ    
(αναιςκθςιολογικό / αναπνευςτιρασ), 
αποςτειρωμζνο ι καταςκευαςμζνο ςε απόλυτα 
κακαροφσ χϊρουσ ςφμωωνα με το EN ISO 14644-
1:1999. 
Να αποτελείται από 3 ςωλινεσ διαμζτρου 15mm, 
οι οποίοι εςωτερικά να είναι λείοι κρικοειδείσ, ι 
απλοί λείοι, και εξωτερικά να είναι κρικοειδείσ, 
ϊςτε ςε περίπτωςθ γωνίωςθσ να παραμζνει 
ελεφκερο το μεγαλφτερο μζροσ του αυλοφ.  
Να είναι διαωανζσ, χαμθλισ αντίςταςθσ, χαμθλισ 
ενδοτικότθτασ, χαμθλισ διαρροισ και να 
καταλιγει ςε άκρα αςωαλείασ καταςκευαςμζνα 
κατά ISO. Τα άκρα των ςωλινων να είναι ελαςτικά 
και μαλακά, διαμζτρου 22 mm, ειδικά ενιςχυμζνα 
ϊςτε να εξαςωαλίηεται ςτακερι και αςωαλισ 
ςφνδεςθ με τα μθχανιματα και με δυνατότθτα 
αποςφνδεςθσ από τα ςυνδετικά τουσ.  
Οι δφο ςωλινεσ (ειςπνοισ – εκπνοισ) να 
διακζτουν μικοσ όχι μικρότερο από 1.5m, να 
ςυνδζονται με παράλλθλο, διαωανζσ ςυνδετικό 
τφπου «Y» και να καταλιγει ςε διαωανι γωνία με 
υποδοχι για καπνογράωο (luer lock), με πϊμα, με 
κθλιά ςυγκράτθςθσ και προςτατευτικι τάπα. Το 
ςυνδετικό «Υ» να δφναται να αποςυνδεκεί από 
τουσ ςωλινεσ για προςαρμογι T-PIECE nebulizer. 
Ο τρίτοσ ςωλινασ να ζχει μικοσ μεγαλφτερο από 
1m και να ςυνδζεται με αςκό 1L, χωρίσ latex (να 
αναγράωεται). 

ΝΑΛ 

    



 

 

Σελίδα 81 

34 ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΛΚΟΥ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ  
ΕΝΘΛΛΚΩΝ : Κφκλωμα αναιςκθςιολογικοφ 
μθχανιματοσ ενθλίκων, μιασ χριςεωσ, χωρίσ 
Latex, χωρίσ DEPH/PHT (να αναωζρονται ςτθ 
ςυςκευαςία), υψθλισ ποιότθτασ και 
ςυμβατότθτασ με τα μθχανιματα αεριςμοφ 
(αναιςκθςιολογικό / αναπνευςτιρασ), 
αποςτειρωμζνο ι καταςκευαςμζνο ςε απόλυτα 
κακαροφσ χϊρουσ ςφμωωνα με το EN ISO 14644-
1:1999, αποτελοφμενο από 3 ςωλινεσ διαμζτρου 
19mm, λείουσ κρικοειδείσ εςωτερικά και 
κρικοειδείσ εξωτερικά.  
Να είναι κρικοειδζσ εξωτερικά ϊςτε ςε περίπτωςθ 
γωνίωςθσ να παραμζνει ελεφκερο το μεγαλφτερο 
μζροσ του αυλοφ, διαωανζσ, χαμθλισ αντίςταςθσ, 
χαμθλισ ενδοτικότθτασ, χαμθλισ διαρροισ και να 
καταλιγει ςε άκρα αςωαλείασ καταςκευαςμζνα 
κατά ISO. Τα άκρα των ςωλινων να είναι ελαςτικά 
και μαλακά, διαμζτρου 22 mm, ειδικά ενιςχυμζνα 
ϊςτε να εξαςωαλίηεται ςτακερι και αςωαλισ 
ςφνδεςθ με τα μθχανιματα και με δυνατότθτα 
αποςφνδεςθσ από τα ςυνδετικά τουσ.  
Οι δφο ςωλινεσ (ειςπνοισ – εκπνοισ) να 
διακζτουν μικοσ όχι μικρότερο από 1.8m, να 
ςυνδζονται με παράλλθλο, διαωανζσ ςυνδετικό 
τφπου «Y» και να καταλιγει ςε διαωανι γωνία με 
υποδοχι για καπνογράωο (luer lock), με πϊμα, με 
κθλιά ςυγκράτθςθσ και προςτατευτικι τάπα. Το 
ςυνδετικό «Υ» να δφναται να αποςυνδεκεί από 
τουσ ςωλινεσ για προςαρμογι T-PIECE nebulizer. 
Ο τρίτοσ ςωλινασ να ζχει μικοσ όχι μικρότερο από 
1,20m και να ςυνδζεται με αςκό 2L, latex-free (να 
αναγράωεται). Το κφκλωμα να ζχει χαμθλι 
αντίςταςθ ροισ 1,6 mbar ςτα 60l/min, 
ενδοτικότθτα μικρότερθ των 4 mbar ςτα 60l/min 
και διαρροι μικρότερθ των 50ml/min, τα οποία 
πιςτοποιοφνται από ζγγραωο του καταςκευαςτι. 

ΝΑΛ 

    

35  ΚΩΝΟΛ ΔΛΡΛΘΣ ΑΛΧΜΘΣ: φγχθ-τροκαρ διάτρθςθσ 
ABS-PVC για αναρρόωθςθ, μεταωορά και ανάμιξθ 
ωαρμάκων υψθλισ ποιότθτασ, αποςτειρωμζνα με 
ε/ο, μ. χ. απυρογενζσ, ατοξικό, latex free, DEHP 
free, διάρκεια αποςτείρωςθσ 5 ζτθ. 

ΝΑΛ 

    

36 ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΛΛΔΛΩΝ : Να είναι από εξαιρετικά 
ανκεκτικό ανκρακοφχο χάλυβα. Αποςτειρωμζνα 
με ακτινοβολία Gamma ελάχιςτθ δόςθ 2,5 μ. Rads 
ι 25 Kgy. Να ωζρουν εγγφθςθ ςτειρότθτασ για 5 
χρόνια - όςο θ ςυςκευαςία παραμζνει αδιάλειπτθ. 
Να  είναι χωριςτά ςυςκευαςμζνεσ ςε ωφλλα με 
χαρτί V.C.I. Να παρζχονται αποςτειρωμζνεσ, ςε 
ατομικι ςυςκευαςία. 

ΝΑΛ 
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37 ΜΑΚΑΔΟΟΛ ΔΕΜΑΤΟΣ : Δερμογράωοι 
αποςτειρωμζνοι ςε ε/ο ςε ατομικι ςυςκευαςία, θ 
μελάνθ τουσ να είναι ατοξικι με μφτθ και χάρακα 
15cm. Με ζνδειξθ  CE. 

ΝΑΛ 

    

38 ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ ΜΕ ΚΟΔΟΝΛ : Να είναι 
από υποαλλεργικό μθ υωαςμζνο υλικό (non 
woven), latex-free. Να διακζτουν ειδικό 
μικροωίλτρο βακτθρίων για ελευκερία ςτθν 
αναπνοι με εξαιρετικι ικανότθτα διικθςθσ. Να 
διακζτουν ενςωματωμζνο ρυκμιηόμενο επίκεμα 
ρινικισ περιοχισ. Να είναι άοςμεσ. Να διακζτουν 
δζςτρεσ ςυγκολλθμζνεσ με υπεριχουσ, για 
εξαιρετικά ευαίςκθτεσ επιδερμίδεσ. Να είναι μιασ 
χριςθσ για όλουσ τουσ τομείσ χειρουργικισ, 
κυρίωσ ςτα εξωτερικά ιατρείαΚατάλλθλεσ για 
κανονικζσ ζωσ ευαίςκθτεσ επιδερμίδεσ. Να 
ωζρουν μαλακό επιρρίνιο ζλαςμα ςε όλο το 
μικοσ, ενςωματωμζνο. Να ωζρουν αντιαλλεργικό 
υλικό τριϊν (3) ςτρωμάτων (τα δυο εξωτερικά). 
Με εςωτερικό ωίλτρο υψθλισ ςυγκράτθςθσ  
μικροβίων και ςωςτισ αναπνοισ. Να είναι 
υγροαπωκθτικζσ. Να είναι ςφμωωνεσ με το 
ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14683 Κλάςθ II. 

ΝΑΛ 

    

39 ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΛΧΟ : Να ωζρουν 
μαλακό επιρρίνιο ζλαςμα ςε όλο το μικοσ, 
ενςωματωμζνο. Να διακζτουν ειδικό μικροωίλτρο 
βακτθρίων για ελευκερία ςτθν αναπνοι με 
εξαιρετικι ικανότθτα διικθςθσ. Να διακζτουν 
ενςωματωμζνο ρυκμιηόμενο επίκεμα ρινικισ 
περιοχισ. Να είναι άοςμεσ. Να διακζτουν δζςτρεσ 
ςυγκολλθμζνεσ με υπεριχουσ, για εξαιρετικά 
ευαίςκθτεσ επιδερμίδεσ. Να είναι μιασ χριςθσ για 
όλουσ τουσ τομείσ χειρουργικισ, κυρίωσ ςτα 
εξωτερικά ιατρεία. Κατάλλθλεσ για κανονικζσ ζωσ 
ευαίςκθτεσ επιδερμίδεσ. Να ωζρουν 
αντιαλλεργικό υλικό τριϊν (3) ςτρωμάτων (τα δυο 
εξωτερικά). Από μθ υωαςμζνο υλικό (non woven), 
latex-free.  Με εςωτερικό ωίλτρο υψθλισ 
ςυγκράτθςθσ  μικροβίων και ςωςτισ αναπνοισ. 
Να είναι υγροαπωκθτικζσ. 

ΝΑΛ 
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40 ΜΡΛΜΡΕΟ  ΓΥΑΛΛΝΑ ΜΕ ΚΑΡΑΚΛ ΚΑΛ ΚΘΛΘ 
ΣΛΛΛΚΟΝΘΣ : Να ωζρουν καπάκι προςταςίασ 
(ςτεγανό κλείςιμο) και κθλι ςιλικόνθσ τφπου 
pyrex, πυράντοχο πάνω από 95%, αντιςοκ 
(κερμικό ςοκ) με δυνατότθτα αντοχισ ςτισ 
απαιτοφμενεσ ςυνκικεσ ξθρισ αποςτείρωςθσ και 
ςε ςυνεχείσ κλιβανιςμοφσ. Να ωζρουν ευκρινι 
ανεξίτθλθ διαβάκμιςθ ζωσ 250 ml, ζνδειξθ και 
step διαβάκμιςθσ ανα 5 ml. Να διακζτουν υψθλι 
αντοχι ςε κάκε ςκλθρι χριςθ - δοκιμαςία π.χ το 
πλυντιριο για μπιμπερό, τα ςυνικθ 
απορρυπαντικά και κλίβανο αποςτείρωςθσ. Ο 
λαιμόσ τουσ να είναι χαμθλόσ με ςπείρα για να  
βιδϊνει  ερμθτικά το πϊμα. Το ςτόμιο τουσ να 
είναι καταςκευαςμζνο ςφμωωνα  με τθν ιςχφουςα 
ευρωπαϊκι νομοκεςία περί καταλλθλότθτασ 
υλικϊν και αντικειμζνων που ζρχονται ςε επαωι 
με τα τρόωιμα και ανκεκτικό ςτθ ςκλθρι χριςθ. 
Σφμωωνα με τθν κείμενθ Νομοκεςία ςτθ 
ςυςκευαςία (ατομικι, ομαδικι) των ειδϊν  και 
πάνω ςτθν κφρια όψθ τθσ ςυςκευαςίασ, πρζπει να 
υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεισ:  (1)  Θ ονομαςία 
τθσ επιχείρθςθσ παραγωγισ των ειδϊν και θ 
διεφκυνςι τθσ,  (2) Το είδοσ που περιζχεται, (3) Το 
κακαρό βάροσ του περιεχομζνου, (4) Ο αρικμόσ 
των ειδϊν που περιζχονται, (5) Το είδοσ τθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

Σελίδα 84 

πρϊτθσ φλθσ που χρθςιμοποιικθκε για τθν 
παραςκευι των ειδϊν, (6) Σφνκεςθ. Θ επιςιμανςθ 
όλων των ανωτζρω ενδείξεων κα  πρζπει να είναι 
και ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Στα  πλαίςια τθσ 
εωαρμογισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ απαιτείται: 
1) θ ςαωισ  περιγραωι τθσ ςκοποφμενθσ χριςθσ 
του προςωερόμενου είδουσ, 2) Θ αναωορά των 
ενδείξεων (ςτοιχεία,- ονομαςία, διεφκυνςθ, χϊρα 
προζλευςθσ) του καταςκευαςτι ι του 
μεταποιθτι, το είδοσ, διαςτάςεισ, αρικμόσ 
τεμαχίων, το υλικό καταςκευισ τουσ κακϊσ και τισ 
ενδείξεισ κατάλλθλο για υλικά που ζρχονται ςε 
επαωι με τρόωιμα ι ςιμα κακϊσ και τουσ 
ειδικοφσ όρουσ χριςθσ όπωσ αυτζσ 
υπαγορεφονται από τθν κείμενθ Νομοκεςία, 3) 
Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για τθ αςωαλι 
χριςθ τουσ ι Διλωςθ Συμμόρωωςθσ με τουσ 
κανόνεσ που διζπουν υλικά και αντικείμενα που 
προορίηονται  για τθν ςυγκεκριμζνθ χριςθ, 4) 
Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ι Διλωςθ 
ςυμμόρωωςθσ για τθν αςωαλι χριςθ τουσ 
(Τιρθςθ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ),  5) 
Ριςτοποιθτικό ορκισ εγκατάςταςθσ και 
εωαρμογισ ενόσ αποτελεςματικοφ και 
τεκμθριωμζνου ςυςτιματοσ διαςωάλιςθσ τθσ 
ποιότθτασ εν ιςχφ και αωορά τουλάχιςτον τον 
ωορζα καταςκευισ του πχ. ISO 9001. (Εωαρμογι 
Λχνθλαςιμότθτασ και Τεκμθρίωςθσ προδιαγραωϊν, 
τφπων, και διαδικαςιϊν παραςκευισ υλικϊν). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΛ 

41 ΜΡΛΟΥΗΕΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. : Να είναι μιασ 
χριςθσ, από non -woven υλικό, μεγάλθσ αντοχισ, 
μακριζσ. Να είναι αποςτειρωμζνεσ, με αναγραωι 
θμερομθνίασ αποςτείρωςθσ & λιξθσ, 
ςυςκευαςμζνεσ ϊςτε να μποροφν να ωορεκοφν με 
άςθπτθ τεχνικι. Να είναι υδροαπωκθτικζσ αλλά 
ταυτόχρονα αεροδιαπερατζσ. Να ωζρουν 
ενιςχφςεισ ςτο κϊρακα και ςτα  μανίκια. Να 
ωζρουν διπλι πλάτθ, να ζχουν μανςζτα ςτο άκρο 
των μανικιϊν. Να προςωζρονται ςε όλα τα μεγζκθ 
L-XL. Να περιζχουν πετςζτα με διπλι εςωτερικι 
ραωι, μάλλινθ μανςζτα και ηϊνθ. Να μθν περιζχει 
latex. Να προςωζρεται ςε ατομικι ςυςκευαςία 
μαηί με πετςζτα χεριϊν, με ρυκμιηόμενο κλείςτρο 
velcro ςτο λαιμό, και κορδόνια για δζςιμο ςτο 
πίςω μζροσ. 

ΝΑΛ 
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42 ΜΡΛΟΥΗΕΣ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ ΜΘ ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΕΣ 
Μ.Χ.: Να είναι μιασ χριςθσ, από non -woven 
υλικό, πυκνό και αδιαωανζσ, αεροδιαπερατό και 
υδρόωοβο. Να ωζρουν μακριά μανίκια και λάςτιχο  
ςτθν άκρθ. Να δζνουν ςτθ μζςθ και ςτο λαιμό. Να 
μθν περιζχει latex. Να αποτελείται από 
πολυπροπυλζνιο ειδικά επεξεργαςμζνο (SMS), 38 
gr/m². 

ΝΑΛ 

    

43 ΝΑΤΑΣΒΕΣΤΟΣ : Νατράςβεςτοσ ςε κάνιςτρο μιασ 
χριςθσ για αναιςκθςιολογικό μθχάνθμα Draeger 
με τςιπ επικοινωνίασ (ςε ςυςκευαςία των 6 
τεμαχίων) 

ΝΑΛ 

    

44  ΝΛΤΛΚΟΣ ΑΓΛΛΟΣ stick : Συςκευαςία 100 τμχ ΝΑΛ     

45 ΟΛΝΟΡΝΕΥΜΑ για ιατρικι χριςθ (ΕΝΥΔΘ 
ΑΛΚΥΛΛΚΘ ΑΛΚΟΟΛΘ ΜΘ ΜΕΤΟΥΣΛΩΜΕΝΘ 96,4Ο) 
ςφμωωνα με το Ν.2969/2001, ΦΕΚ 281/Α/18.12.01 
και ΦΕΚ 2694/31.12.2008. Θ περιεκτικότθτά τθσ ςε 
C2H6O δεν πρζπει να είναι μικρότερθ από 90% και 
μεγαλφτερθ από 96,9%.  Άχρωμο, διαυγζσ, 
εφωλεκτο, ευκίνθτο υγρό που αναμιγνφεται με 
νερό, ακετόνθ, αικζρα και γλυκερόλθ. Σ.η.: 78 OC 
ζωσ 79 OC. Σθμ.: ο εκτελωνιςμόσ κα γίνεται από 
υπάλλθλο τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ και τα 
ζξοδα εκτελωνιςμοφ κα ςυμπεριλαμβάνονται 
ςτθν προςωερόμενθ τιμι. Να προςωζρεται ςε 
ωιάλεσ των 1000ml. 

ΝΑΛ 

    

46 ΟΥΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΡΛΟΛ 2 ΛΛΤΩΝ : Μθ 
αποςτειρωμζνοι με διπλι ραωι αςωαλείασ. Να 
είναι καταςκευαςμζνοι από υλικό μθ τοξικό και να 
ωζρει διαγραμμίςεισ χωρθτικότθτασ  ανά 50 ml. Ο 
ςωλινασ να ζχει μικοσ τουλάχιςτον 90 εκ. Να 
ωζρει ςυνδετικό με τον κακετιρα και καπάκι ςτο 
ςυνδετικό. Να ωζρουν ενιςχυμζνεσ οπζσ ϊςτε να 
επιτρζπουν τθν προςαρμογι ειδικισ κρεμάςτρασ 
για ςτιριξθ. 

ΝΑΛ 

 

  

47 ΟΥΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟΛ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ 
2 ΛΛΤΩΝ : Να είναι αποςτειρωμζνοι ςε ατομικι 
ςυςκευαςία, διπλισ ςυρραωισ. Να ωζρουν 
βαλβίδα μθ επαναωοράσ των οφρων  προσ τθν 
ουροδόχο κφςτθ. Να ωζρουν ουρόμετρο για τθν 
ωριαία μζτρθςθ του όγκου των οφρων. Να 
διακζτουν διαωανι κάλαμο 500 ml με 
διαγράμμιςθ για ακριβείσ μετριςεισ μζχρι 80ml, 
αεραγωγό με ωίλτρο και βαλβίδα διακοπισ τθσ 
ροισ. Πταν γεμίςει ο κάλαμοσ, τα οφρα δφνανται 
να αδειάςουν ςτον κυρίωσ ςάκο. Να ωζρουν 
ςφςτθμα εκκζνωςθσ των οφρων. Να διακζτουν 
επιπλζον δφο βαλβίδεσ κενϊςεωσ και άγγιςτρα 
ανάρτθςθσ. Ο ςωλινασ να ζχει μικοσ τουλάχιςτον 
90 εκ. Να ωζρουν ςυνδετικό με κακετιρα και 
καπάκι ςτο ςυνδετικό.  

ΝΑΛ 
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48 ΟΥΟΣΥΛΛΕΚΤΘΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΣ  
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟΣ :  Να είναι αυτοκόλλθτοι, 
υποαλλεργικοί, αποςτειρωμζνοι, μιασ χριςθσ, ςε 
ατομικι ςυςκευαςία. Να ωζρουν διπλό κάλαμο 
ςυλλογισ οφρων και βαλβίδα μθ επιςτροωισ. Να 
είναι κατάλλθλοι για αγόρια και κορίτςια, με 
ανατομικι προςαρμογι για τθν μθ επιμόλυνςθ 
από κόπρανα. Να διακζτουν ςθμείο λιψθσ 
δείγματοσ οφρων για τθν αποωυγι ροισ και 
επιμόλυνςθσ. 200 ml, latex free. 

ΝΑΛ 

    

49 ΡΑΝΕΣ ΡΟΩΩΝ Μ.Χ. 3-6 ΚΛΛΩΝ ι 2-4 ΚΛΛΩΝ : 
Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και υψθλισ 
απορροωθτικότθτασ ϊςτε να αποωεφγεται θ 
υγραςία και οι χθμικοί ερεκιςμοί. Να διακζτουν 
αςπίδεσ και ηϊνεσ προςταςίασ για να εμποδίηουν 
τισ διαρροζσ πλάγια, εμπρόσ και πίςω και με 
ιςχυρι αυτοκόλλθτθ ταινία πολλαπλϊν χριςεων. 
Να διακζτουν λαςτιχάκια και ςτισ δφο πλευρζσ και 
απαλζσ ςουρίτςεσ διπλισ προςταςίασ για να 
αποωεφγονται οι διαρροζσ και να ωυλακίηουν τθν 
υγραςία μακριά από το ευαίςκθτο δζρμα. Να μθν 
προκαλοφν αλλεργίεσ (αυτι θ παρενζργεια κα 
βεβαιϊνεται από τθν αντίςτοιχθ κλινικι μετά από 
δοκιμαςία). 

ΝΑΛ 

    

50 ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΕΛΣ PENROSE  Νo 1/4ϋϋ: Σωλινεσ 
παροχετεφςεωσ PENROSE, Latex, αποςτειρωμζνοι, 
¼ inches, 45 cm 

ΝΑΛ 
    

51 ΡΕΛΚΑΡΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΘΤΕΣ ΑΣΚΕΝΩΝ ΜΕ ΛΕΥΚΘ 
ΚΑΤΑ: ΕΝΘΛΛΚΩΝ/ ΡΑΛΔΩΝ : Ρλαςτικζσ 
ταυτότθτεσ αςκενϊν με ετικζτα, ενθλίκων λευκι, 
παίδων ροη ι μπλε 

ΝΑΛ 

    

52 ΡΕΛΤΥΛΛΓΜΑ ΓΛΑ ΣΕΤ ΕΓΑΛΕΛΩΝ – ΛΜΑΤΛΣΜΟΥ 
(ΣΛΕΛ Ι ΡΑΣΛΝΟ) : Ρεριτφλιγμα από υλικό nοθ 
woven, γ’ γενιάσ. Υλικό ςυςκευαςίασ από μείγμα 
ςυνκετικϊν ινϊν και κυτταρίνθσ, μθ διαπερατό  
από  αλκοόλεσ και  αντιςθπτικά, ελαωρφ, 
κατάλλθλο για χειρουργικό πεδίο. Με εξάμθνθ 
διάρκεια διατιρθςθσ τθσ αποςτείρωςθσ ςε 
ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ, χωρίσ ςτατικό θλεκτριςμό. 
Να ανκίςταται ςτθν ανάωλεξθ. 
Βιοαποικοδομιςιμο και αποτεωρϊςιμο, μθ τοξικό. 
Να πλθροί όλουσ τουσ αναγνωριςμζνουσ διεκνείσ 
κανονιςμοφσ. Να ωζρει ςιμανςθ CE.Να ζχει 
μεγάλθ διάρκεια ηωισ (5 χρόνια). Με εξαιρετικι 
ωραγι μικροβίων ςε υγρι και ξθρι κατάςταςθ. Να 
είναι υψθλισ αντοχισ. 

ΝΑΛ 
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53 ΡΛΡΛΛΕΣ ΣΛΛΛΚΟΝΘΣ : Να είναι καταςκευαςμζνεσ 
από κατάλλθλο υλικό  και με προδιαγραωζσ ςε 
πλιρθ εναρμόνιςθ με τθν ιςχφουςα ευρωπαϊκι 
νομοκεςία περί καταλλθλότθτασ υλικϊν και 
αντικειμζνων που ζρχονται ςε επαωι με τα 
τρόωιμα. Ανκεκτικζσ ςτθν ςκλθρι χριςθ, 
παλαίωςθ, ςυνκικεσ αποςτείρωςθσ. Να ωζρουν 
κατάλλθλο ορκοδοντικό ςχιμα και ςωςτι 
τοποκζτθςθ ςτθ ςτοματικι κοιλότθτα του παιδιοφ 
και ςτθ βρεωικι γνάκο. Να ζχουν εργονομικό 
ςχιμα και λαβι πιαςίματοσ και με αςπίδα 
ανατομικοφ ςχιματοσ κατάλλθλο για τθν αποωυγι 
τραυματιςμϊν και κατάποςθσ. Χωρίσ απολιξεισ 
και με αςωάλεια 100% ςφμωωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα. Σφμωωνα με τθν κείμενθ Νομοκεςία ςτθ 
ςυςκευαςία (ατομικι, ομαδικι) των ειδϊν  και 
πάνω ςτθν κφρια όψθ τθσ ςυςκευαςίασ, πρζπει να 
υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεισ:  (1)  Θ ονομαςία 
τθσ επιχείρθςθσ παραγωγισ των ειδϊν και θ 
διεφκυνςι τθσ,  (2) Το είδοσ που περιζχεται, (3) Το 
κακαρό βάροσ του περιεχομζνου, (4) Ο αρικμόσ 
των ειδϊν που περιζχονται, (5) Το είδοσ τθσ 
πρϊτθσ φλθσ που χρθςιμοποιικθκε για τθν 
παραςκευι των ειδϊν, (6) Σφνκεςθ. Θ επιςιμανςθ 
όλων των ανωτζρω ενδείξεων κα  πρζπει να είναι 
και ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Στα  πλαίςια τθσ 
εωαρμογισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ απαιτείται: 
1) θ ςαωισ  περιγραωι τθσ ςκοποφμενθσ χριςθσ 
του προςωερόμενου είδουσ, 2) Θ αναωορά των 
ενδείξεων (ςτοιχεία,- ονομαςία, διεφκυνςθ, χϊρα 
προζλευςθσ) του καταςκευαςτι ι του 
μεταποιθτι, το είδοσ, διαςτάςεισ, αρικμόσ 
τεμαχίων, το υλικό καταςκευισ τουσ κακϊσ και τισ 
ενδείξεισ κατάλλθλο για υλικά που ζρχονται ςε 
επαωι με τρόωιμα ι ςιμα κακϊσ και τουσ 
ειδικοφσ όρουσ χριςθσ όπωσ αυτζσ 
υπαγορεφονται από τθν κείμενθ Νομοκεςία, 3) 
Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για τθ αςωαλι 
χριςθ τουσ ι Διλωςθ Συμμόρωωςθσ με τουσ 
κανόνεσ που διζπουν υλικά και αντικείμενα που 
προορίηονται  για τθν ςυγκεκριμζνθ χριςθ, 4) 
Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ι Διλωςθ 
ςυμμόρωωςθσ για τθν αςωαλι χριςθ τουσ 
(Τιρθςθ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ),  5) 
Ριςτοποιθτικό ορκισ εγκατάςταςθσ και 
εωαρμογισ ενόσ αποτελεςματικοφ και 
τεκμθριωμζνου ςυςτιματοσ διαςωάλιςθσ τθσ 
ποιότθτασ εν ιςχφ και αωορά τουλάχιςτον τον 
ωορζα καταςκευισ του πχ. ISO 9001. (Εωαρμογι 
Λχνθλαςιμότθτασ και Τεκμθρίωςθσ προδιαγραωϊν, 
τφπων, και διαδικαςιϊν παραςκευισ υλικϊν). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΛ 
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54 ΡΛΑΚΕΣ ΓΕΛΩΣΘΣ ΔΛΑΚΕΜΛΑΣ Μ.Χ. ΓΛΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΔΛΑΚΕΜΛΑΣ ERBE : Να είναι μιασ χριςεωσ, 
αυτοκόλλθτθ,  ςυςκευαςμζνθ ανά μία. Να είναι 
επικαλυμμζνθ με ειδικό ηελζ. Να επιτυγχάνουν 
υψθλι αγωγιμότθτα και αςωαλι ςυγκόλλθςθ. Να 
εωαρμόηουν πλιρωσ χωρίσ να ξεκολλοφν κακόλθ 
τθν διάρκεια τθσ χριςθσ τουσ. Να ωζρουν 
ςτρογγυλεμζνεσ άκρεσ. Να είναι υποαλλεργικζσ 
χωρίσ  latex. Να διακζτουν μεγάλθ αγϊγιμθ 
επιωάνεια. Να είναι λεπτζσ άνετεσ και εφκαμπτεσ. 
Να μθν αωινουν υπολείμματα ςτο δζρμα και να 
μθν προκαλοφν εγκαφματα. To υδρόωιλο 
αγϊγιμο υλικό τουσ να διαςωαλίηει άριςτθ 
τοποκζτθςθ ςτθν επιωάνεια δζρματοσ. Να 
τοποκετείται εφκολα ςε καμπφλεσ του ςϊματοσ. 
Να ωζρουν ικανοποιθτικό αυτοκόλλθτο περικϊριο 
γφρω από τθν αγϊγιμθ επιωάνεια για αςωαλι 
πρόςωυςθ τθσ πλάκασ και αποωυγι των υγρϊν. 
Να μθ ωζρουν ενςωματωμζνο καλϊδιο. Στθν 
ατομικι και εξωτερικι ςυςκευαςία να 
αναγράωονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ κατά τα 
ιςχφοντα πρότυπα ενδείξεισ. Να ωζρουν ςιμανςθ 
CE MARK. 

ΝΑΛ 

    

55 ΡΛΑΚΕΣ ΓΕΛΩΣΘΣ ΔΛΑΚΕΜΛΑΣ Μ.Χ. ΓΛΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΔΛΑΚΕΜΛΑΣ COVIDIEN : Να είναι μιασ χριςεωσ, 
αυτοκόλλθτθ,  ςυςκευαςμζνθ ανά μία. Να είναι 
επικαλυμμζνθ με ειδικό ηελζ. Να επιτυγχάνουν 
υψθλι αγωγιμότθτα και αςωαλι ςυγκόλλθςθ. Να 
εωαρμόηουν πλιρωσ χωρίσ να ξεκολλοφν κακόλθ 
τθν διάρκεια τθσ χριςθσ τουσ. Να ωζρουν 
ςτρογγυλεμζνεσ άκρεσ. Να είναι υποαλλεργικζσ 
χωρίσ  latex. Να διακζτουν μεγάλθ αγϊγιμθ 
επιωάνεια. Να είναι λεπτζσ άνετεσ και εφκαμπτεσ. 
Να μθν αωινουν υπολείμματα ςτο δζρμα και να 
μθν προκαλοφν εγκαφματα. To υδρόωιλο 
αγϊγιμο υλικό τουσ να διαςωαλίηει άριςτθ 
τοποκζτθςθ ςτθν επιωάνεια δζρματοσ. Να 
τοποκετείται εφκολα ςε καμπφλεσ του ςϊματοσ. 
Να ωζρουν ικανοποιθτικό αυτοκόλλθτο περικϊριο 
γφρω από τθν αγϊγιμθ επιωάνεια για αςωαλι 
πρόςωυςθ τθσ πλάκασ και αποωυγι των υγρϊν. 
Να μθ ωζρουν ενςωματωμζνο καλϊδιο. Στθν 
ατομικι και εξωτερικι ςυςκευαςία να 
αναγράωονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ κατά τα 
ιςχφοντα πρότυπα ενδείξεισ. Να ωζρουν ςιμανςθ 
CE MARK. 

ΝΑΛ 

    

56 ΡΟΔΟΝΑΛΑ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ  Μ.Χ.: Ρλαςτικά μιασ 
χριςθσ, αδιάβροχα, ανκεκτικά, με λάςτιχο 
περιμετρικά, μεγάλθσ αντοχισ, χωρίσ να 
ολιςκαίνουν, κατάλλθλα για όλα τα μεγζκθ 
υποδθμάτων, από βιοαποικοδομίςιμο πλαςτικό  
χρϊματοσ  μπλε 

ΝΑΛ 
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57 ΡΟΥΔΑ ΕΡΟΥΛΩΣΘΣ ΔΕΜΑΤΟΣ : Ροφδρα 
εποφλωςθσ του ερεκιςμζνου περιςτομικοφ 
δζρματοσ με aloe vera. Φιαλίδιο των 25gr 

ΝΑΛ 
    

58 ΡΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΚΕΤΘΩΝ ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ : 
Αποςτειρωμζνα, μιασ χριςεωσ, ςε ατομικι 
ςυςκευαςία, προςαρμόςιμα ςτθν Luer Lock 
εγκοπι του κακετιρα και τθσ ςυςκευισ 
χοριγθςθσ. Ρλαςτικά, LUER LOCK για 
ωλεβοκακετιρεσ και STOP LOCK. 

ΝΑΛ 

    

59 ΛΝΛΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΓΛΑ ΧΟΘΓΘΣΘ ΟΞΥΓΟΝΟΥ : Να 
είναι απλά ι τφπου SOFTECH. Να διακζτουν 
ειδικά, εξαιρετικά εφκαμπτα, ςτρογγυλεμζνα, 
κωνικοφ ςχιματοσ, μαλακά άκρα, τα οποία είναι 
υπενδεδυμζνα με μαλακι ατραυματικι ςιλικόνθ. 
Να προςωζρουν τθ μζγιςτθ δυνατι άνεςθ ςτον 
αςκενι, και να μποροφν εφκολα να 
ςτακεροποιθκοφν ςτο αυτί του αςκενι. Να 
διατίκενται με ςωλινα ςφνδεςθσ με το οξυγόνο, o 
οποίοσ να ωζρει ανάλογα ςυνδετικά για όλεσ τισ 
θλικίεσ. Να είναι μιασ χριςεωσ, ςυςκευαςμζνα ςε 
ατομικι ςυςκευαςία και ελεφκερα από λάτεξ. Το 
μικοσ του ςωλινα να είναι 210 cm. 

ΝΑΛ 

    

60 ΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΤΛΚΘΣ ΚΛΛΝΘΣ : Σεντόνι ςε ρολό για 
χριςθ ςε εξεταςτικά κρεβάτια (box). Από 
αδιάβροχο χαρτί, όχι ανακυκλωμζνο. Με 
αυξθμζνθ απορροωθτικότθτα και αντοχι. 
Συςκευαςία ρολοφ 60εκ Χ 50 μ ι 50εκ Χ 50μ. Να 
είναι από αρίςτθσ ποιότθτασ χαρτί (100% κακαρό 
χθμικό πολτό), με επζνδυςθ ειδικισ πλαςτικισ 
αδιάβροχθσ μεμβράνθσ, με διάτρθτεσ ραωζσ για 
ομοιόμορωο τεμαχιςμό ωφλλων. 

ΝΑΛ 
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61.1 ΣΑΚΚΟΛ ΑΝΑΟΦΘΣΕΩΣ ΤΥΡΟΥ MEDELA 1,5 L : 
Σάκοι αναρρόωθςθσ 1500ml οι οποίοι να ωζρουν 
ςτόμιο του κενοφ που να διακζτει υδροωοβικό 
ωίλτρο/βαλβίδα που παγιδεφει το 99,9% όλων των 
μικροοργανιςμϊν και να προςτατεφει το κφκλωμα 
του κενοφ από τθν διαςπορά μικροβίων, παρζχει 
προςταςία από θλεκτροχειρουργικζσ 
ανακυμιάςεισ, ενϊ ταυτόχρονα λειτουργεί ωσ 
ανεπίςτροωθ βαλβίδα, θ οποία διακόπτει τθν ροι 
του αζρα και αποτρζπει τθν ζξοδο υγρϊν από τον 
ςάκο ςε περίπτωςθ πλιρωςθσ του ςάκου.  
Στόμιο ειςόδου των υγρϊν που να διακζτει 
ανεξάρτθτθ ανεπίςτροωθ βαλβίδα, θ οποία 
αποκλείει τθν ζξοδο των αναρροωθμζνων υγρϊν 
από το ςάκο, προςτατεφοντασ κατ' αυτό τον τρόπο 
τθν ςτειρότθτα του πεδίου αναρρόωθςθσ, το 
περιβάλλον και το προςωπικό από τθν ζκκεςθ ςε 
βιολογικά υγρά και πακογόνα. Θ διαβακμιςμζνθ 
διάμετροσ του ςτομίου να επιτρζπει τθν απ' 
ευκείασ ςφνδεςθ του ςάκου με κοινοφσ ςωλινεσ 
αναρρόωθςθσ, διαωόρων μεγεκϊν, χωρίσ να 
απαιτείται θ χριςθ ειδικοφ ςυνδετικοφ 
εξαρτιματοσ, για τθ ςφνδεςθ του ςάκου με τον 
ςωλινα. Θ εν ςειρά ςφνδεςθ να πραγματοποιείται 
με ζναν κοινό ςωλινα αναρρόωθςθσ χωρίσ να 
κρίνεται απαραίτθτθ θ προμικεια επιπλζον 
εξαρτιματοσ ι άλλου τφπου ςάκου αναρρόωθςθσ. 
Να διατίκενται κάνιςτρα πολλαπλϊν χριςεων, με 
ογκομετρικζσ ενδείξεισ και ενςωματωμζνθ 
βαλβίδα On-Off που επιτρζπει ζλεγχο του κενοφ 
και τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ από το 
κάνιςτρο.  
O ςάκοσ να προςωζρεται ςε ατομικι ςυςκευαςία 
για να διαςωαλίηεται θ κακαρότθτά του, κατά τθν 
αποκικευςθ και τθ μεταωορά του. 

ΝΑΛ 
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61.2 ΣΑΚΚΟΛ ΑΝΑΟΦΘΣΕΩΣ ΤΥΡΟΥ MEDELA 2 L : 
Σάκοι αναρρόωθςθσ 2000ml οι οποίοι να ωζρουν 
ςτόμιο του κενοφ που να διακζτει υδροωοβικό 
ωίλτρο/βαλβίδα που παγιδεφει το 99,9% όλων των 
μικροοργανιςμϊν και να προςτατεφει το κφκλωμα 
του κενοφ από τθν διαςπορά μικροβίων, παρζχει 
προςταςία από θλεκτροχειρουργικζσ 
ανακυμιάςεισ, ενϊ ταυτόχρονα λειτουργεί ωσ 
ανεπίςτροωθ βαλβίδα, θ οποία διακόπτει τθν ροι 
του αζρα και αποτρζπει τθν ζξοδο υγρϊν από τον 
ςάκο ςε περίπτωςθ πλιρωςθσ του ςάκου. Στόμιο 
ειςόδου των υγρϊν που να διακζτει ανεξάρτθτθ 
ανεπίςτροωθ βαλβίδα, θ οποία αποκλείει τθν 
ζξοδο των αναρροωθμζνων υγρϊν από το ςάκο, 
προςτατεφοντασ κατ' αυτό τον τρόπο τθν 
ςτειρότθτα του πεδίου αναρρόωθςθσ, το 
περιβάλλον και το προςωπικό από τθν ζκκεςθ ςε 
βιολογικά υγρά και πακογόνα. Θ διαβακμιςμζνθ 
διάμετροσ του ςτομίου να επιτρζπει τθν απ' 
ευκείασ ςφνδεςθ του ςάκου με κοινοφσ ςωλινεσ 
αναρρόωθςθσ, διαωόρων μεγεκϊν, χωρίσ να 
απαιτείται θ χριςθ ειδικοφ ςυνδετικοφ 
εξαρτιματοσ, για τθ ςφνδεςθ του ςάκου με τον 
ςωλινα. Θ εν ςειρά ςφνδεςθ να πραγματοποιείται 
με ζναν κοινό ςωλινα αναρρόωθςθσ χωρίσ να 
κρίνεται απαραίτθτθ θ προμικεια επιπλζον 
εξαρτιματοσ ι άλλου τφπου ςάκου αναρρόωθςθσ. 
Να διατίκενται κάνιςτρα πολλαπλϊν χριςεων, με 
ογκομετρικζσ ενδείξεισ και ενςωματωμζνθ 
βαλβίδα On-Off που επιτρζπει ζλεγχο του κενοφ 
και τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ από το 
κάνιςτρο. 
O ςάκοσ να προςωζρεται ςε ατομικι ςυςκευαςία 
για να διαςωαλίηεται θ κακαρότθτά του, κατά τθν 
αποκικευςθ και τθ μεταωορά του. 

ΝΑΛ 

    

62 ΣΑΚΟΥΛΑΚΛΑ ΚΟΛΟΣΤΟΜΛΑΣ ΒΕΦΩΝ : 
Αυτοκόλλθτοι ςάκοι κολοςτομίασ, αδιαωανείσ με 
δυνατότθτα προςαρμογισ ανοίγματοσ. Με 
αποτελεςματικό ωίλτρο εξόδου αερίων, 
αντιιδρωτικό βαμβακερό κάλυμμα. Θ κολλθτικι 
του επιωάνεια να είναι εφκαμπτθ και να ζχει 
ςφγχρονα υλικά για αςωαλι εωαρμογι, 
προςταςία και ανακοφωιςθ του δζρματοσ. Mε 
μζγεκοσ ανοίγματοσ 10-35 χιλ. Με παράκυρο 
επικεϊρθςθσ ςτομίου που διευκολφνει τθν 
εωαρμογι του ςάκου και επιτρζπει τον ζλεγχο των 
κενϊςεων, με ανατομικό ςχιμα για να μθν ενοχλεί 
κατά τθν κίνθςθ. 

ΝΑΛ 

    



 

 

Σελίδα 92 

63 ΣΑΚΟΥΛΑΚΛΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΒΛΟΛΟΓΛΚΟΥ ΥΛΛΚΟΥ 
25Χ15cm : Να ωζρει τυπωμζνο το ςιμα του 
βιολογικοφ κίνδυνου. Να ωζρει ηιπ κλείςιμο για  
αεροςτεγι αςωάλιςθ. Να ωζρει δεφτερθ 
εξωτερικι υποδοχι ςαν τςζπθ. 

ΝΑΛ 

    

64 ΣΕΝΤΟΝΛ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Μ.Χ. ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟ : 
Ειδικό ςεντόνι από αλουμίνιο με 3 ωφλλα 
υπόςτρωςθσ μθ υωαςμζνου υλικοφ (non woven) 
και ςελουλόηθσ, απορροωθτικό, χωρίσ να κολλά ςε 
τραυματικζσ επιωάνειεσ ι εγκαφματα. Να είναι 
διαπερατό από τον αζρα και αδιάβροχο, ερμθτικά 
κλειςτό ςε πλαςτικι ατομικι ςυςκευαςία. Να 
είναι αποςτειρωμζνο και να ωζρει δείκτθ 
αποςτείρωςθσ. Χρονικι διάρκεια αποςτείρωςθσ 5 
χρόνια. Να είναι ανκεκτικό να μθν ςχίηεται. Να 
είναι υποαλλεργικό. Να απορροωά υγρά. 
Διαςτάςεων 0,80 m X 1,20m. 

ΝΑΛ 

    

65 ΣΥΝΚΕΤΛΚΟΣ ΡΑΓΟΣ ΣΕ ΜΟΦΘ SPRAY : 
Συςκευαςία 200 ι 400 ml. Nα ενδείκνυται για 
περιπτϊςεισ που χρειάηεται άμεςθ ψφξθ όπωσ ςε 
μϊλωπεσ & τραυματιςμοφσ. 

ΝΑΛ 

    

66 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ  ΤΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ  
ΤΥΡΟΥ RED-O-PACK  

ΝΑΛ 
    

66.1 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ  ΤΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ  
ΤΥΡΟΥ RED-O-PACK No 6 -120ml : Ραροχετεφςεισ 
ςιλικόνθσ με μικρι ωυςαρμόνικα 120 ml. Θ 
ςυςκευι να είναι υπό κενό (PE - PVC), μιασ 
χριςθσ, αποςτειρωμζνθ. Να ωζρει κορδόνι ϊςτε 
να μπορεί να ςτερεωκεί ςτο κρεβάτι. Να ωζρει 
κακετιρα ακτινοςκιερό, ατραυματικό, 50 cm 
περίπου. Να ωζρει διάτρθτο ςωλινα ςε μικοσ 7 
cm περίπου. Να ωζρει βελόνα ανοξείδωτθ 
(τροκαρ) CH 6. Να διακζτει ιδιαίτερα αςωαλείσ 
ςυνδζςεισ για ελάττωςθ τθσ πικανότθτασ 
μόλυνςθσ για αςκενείσ και προςωπικό.  

ΝΑΛ 

    

66.2 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΤΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ 
ΤΥΡΟΥ RED-O-PACK No 8-120ml : Ραροχετεφςεισ 
ςιλικόνθσ με μικρι ωυςαρμόνικα 120 ml. Θ 
ςυςκευι να είναι υπό κενό (PE - PVC), μιασ 
χριςθσ, αποςτειρωμζνθ. Να ωζρει κορδόνι ϊςτε 
να μπορεί να ςτερεωκεί ςτο κρεβάτι. Να ωζρει 
κακετιρα ακτινοςκιερό, ατραυματικό, 50 cm 
περίπου. Να ωζρει διάτρθτο ςωλινα ςε μικοσ 7 
cm περίπου. Να ωζρει βελόνα ανοξείδωτθ 
(τροκαρ) CH 8. Να διακζτει ιδιαίτερα αςωαλείσ 
ςυνδζςεισ για ελάττωςθ τθσ πικανότθτασ 
μόλυνςθσ για αςκενείσ και προςωπικό.  

ΝΑΛ 
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66.3 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΤΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ 
ΤΥΡΟΥ RED-O-PACK No 8-600ml : Άκαμπτθ ωιάλθ 
χωρθτικότθτασ 600 ml, με προεγκατεςτθμζνθ 
υψθλι αρνθτικι πίεςθ. Με διαβακμίςεισ τθσ 
ςτάκμθσ του υγροφ. Να ωζρει κορδόνι ϊςτε να 
μπορεί να ςτερεωκεί ςτο κρεβάτι. Θ ωιάλθ να 
ωζρει δείκτθ λειτουργίασ-ςυςτθμα ζνδειξθσ τθσ 
ςτάκμθσ τθσ πίεςθσ. Να ωζρει ςυνδετικό ςωλινα 
από PVC μικουσ περίπου 125cm. Να ωζρει 
ακτινοςκιερό κακετιρα παροχζτευςθσ μεγζκουσ 
CH 8 από PVC ατραυματικό ςτο άκρο του μικουσ 
80 cm περίπου διάτρθτοσ ςε μικοσ 12 cm. Να 
ωζρει  βελόνθ από ανοξείδωτο χάλυβα CH 8. Να 
διακζτει δυο διακόπτεσ ροισ. Να είναι μιασ 
χριςεωσ, αποςτειρωμζνθ ςε ατομικι ςυςκευαςία. 
Να αναγράωεται το είδοσ αποςτείρωςθσ, 
θμερομθνία αποςτείρωςθσ και λιξθσ. Να ωζρει 
ζνδειξθ CE και ISO και οδθγίεσ ςτα ελλθνικά. 

ΝΑΛ 

    

66.4 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΤΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ 
ΤΥΡΟΥ RED-O-PACK No10-600ml : Άκαμπτθ ωιάλθ 
χωρθτικότθτασ 600 ml, με προεγκατεςτθμζνθ 
υψθλι αρνθτικι πίεςθ. Με διαβακμίςεισ τθσ 
ςτάκμθσ του υγροφ. Να ωζρει κορδόνι ϊςτε να 
μπορεί να ςτερεωκεί ςτο κρεβάτι Θ ωιάλθ να 
ωζρει δείκτθ λειτουργίασ-ςυςτθμα ζνδειξθσ τθσ 
ςτάκμθσ τθσ πίεςθσ. Να ωζρει ςυνδετικό ςωλινα 
από PVC μικουσ περίπου 125cm. Να ωζρει 
ακτινοςκιερό κακετιρα παροχζτευςθσ μεγζκουσ 
CH 10 από PVC ατραυματικό ςτο άκρο του μικουσ 
80 cm περίπου διάτρθτοσ ςε μικοσ 12 cm. Να 
ωζρει  βελόνθ από ανοξείδωτο χάλυβα CH 10. Να 
διακζτει δυο διακόπτεσ ροισ. Να είναι μιασ 
χριςεωσ, αποςτειρωμζνθ ςε ατομικι ςυςκευαςία. 
Να αναγράωεται το είδοσ αποςτείρωςθσ, 
θμερομθνία αποςτείρωςθσ και λιξθσ. Να ωζρει 
ζνδειξθ CE και ISO και οδθγίεσ ςτα ελλθνικά. 

ΝΑΛ 
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66.5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΤΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ 
ΤΥΡΟΥ RED-O-PACK No12-600ml : Άκαμπτθ ωιάλθ 
χωρθτικότθτασ 600 ml, με προεγκατεςτθμζνθ 
υψθλι αρνθτικι πίεςθ. Με διαβακμίςεισ τθσ 
ςτάκμθσ του υγροφ. Να ωζρει κορδόνι ϊςτε να 
μπορεί να ςτερεωκεί ςτο κρεβάτι Θ ωιάλθ να 
ωζρει δείκτθ λειτουργίασ-ςυςτθμα ζνδειξθσ τθσ 
ςτάκμθσ τθσ πίεςθσ. Να ωζρει ςυνδετικό ςωλινα 
από PVC μικουσ περίπου 125cm. Να ωζρει 
ακτινοςκιερό κακετιρα παροχζτευςθσ μεγζκουσ 
CH 12 από PVC ατραυματικό ςτο άκρο του μικουσ 
80 cm περίπου διάτρθτοσ ςε μικοσ 12 cm. Να 
ωζρει  βελόνθ από ανοξείδωτο χάλυβα CH 12. Να 
διακζτει δυο διακόπτεσ ροισ. Να είναι μιασ 
χριςεωσ, αποςτειρωμζνθ ςε ατομικι ςυςκευαςία. 
Να αναγράωεται το είδοσ αποςτείρωςθσ, 
θμερομθνία αποςτείρωςθσ και λιξθσ. Να ωζρει 
ζνδειξθ CE και ISO και οδθγίεσ ςτα ελλθνικά. 

ΝΑΛ 

    

66.6 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΤΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ 
ΤΥΡΟΥ RED-O-PACK No14-600ml : Άκαμπτθ ωιάλθ 
χωρθτικότθτασ 600 ml, με προεγκατεςτθμζνθ 
υψθλι αρνθτικι πίεςθ. Με διαβακμίςεισ τθσ 
ςτάκμθσ του υγροφ. Να ωζρει κορδόνι ϊςτε να 
μπορεί να ςτερεωκεί ςτο κρεβάτι. Θ ωιάλθ να 
ωζρει δείκτθ λειτουργίασ-ςυςτθμα ζνδειξθσ τθσ 
ςτάκμθσ τθσ πίεςθσ. Να ωζρει ςυνδετικό ςωλινα 
από PVC μικουσ περίπου 125cm. Να ωζρει 
ακτινοςκιερό κακετιρα παροχζτευςθσ μεγζκουσ 
CH 14 από PVC ατραυματικό ςτο άκρο του μικουσ 
80 cm περίπου διάτρθτοσ ςε μικοσ 12 cm. Να 
ωζρει  βελόνθ από ανοξείδωτο χάλυβα CH 14. Να 
διακζτει δυο διακόπτεσ ροισ. Να είναι μιασ 
χριςεωσ, αποςτειρωμζνθ ςε ατομικι ςυςκευαςία. 
Να αναγράωεται το είδοσ αποςτείρωςθσ, 
θμερομθνία αποςτείρωςθσ και λιξθσ. Να ωζρει 
ζνδειξθ CE και ISO και οδθγίεσ ςτα ελλθνικά. 

ΝΑΛ 

    

67 ΣΕΤ ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟΥ ΛΜΑΤΛΣΜΟΥ "ΡΑΚΕΤΟ 
ΛΑΡΑΟΤΟΜΛΑΣ" ΡΑΛΔΛΑΤΛΚΟ Μ.Χ. : Θ επιωάνεια 
να είναι υψθλισ απορρόωθςθσ – non woven. Να 
ζχει ενίςχυςθ από ειδικι αναδιπλωμζνθ πτυχι για 
μζγιςτθ απορρόωθςθ. Το ενδιάμεςο ςτρϊμα να 
είναι από πολυαικυλζνιο 100% αδιαπζραςτο. Να 
ωζρει ειδικι υποαλλεργικι κόλλα, για ςωςτι 
εωαρμογι ςτον αςκενι. Θ κάτω επιωάνεια να 
αποτελείται από λεπτό μθ υωαςμζνο ςτρϊμα non 
woven. Να διακζτει ςιμανςθ CE. 

ΝΑΛ 
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68 ΣΚΑΦΛΣΤΘΑΣ ΡΛΑΣΤΛΚΟΣ ΜΕ ΜΕΤΘΣΘ 
ΣΑΚΧΑΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ : Να ωζρει ακίδα 
προςτατευμζνθ, καλυμμζνθ με πλαςτικι 
επζνδυςθΝα είναι μιασ χριςθσ. Να είναι 
αποςτειρωμζνοσ με γ-ακτινοβολία. Να ωζρει 
πλαςτικό κάλυμμα πλατφ που αωαιρείται με 
περιςτροωι (με βελόνα 28G). Να ωζρει βελόνθ 
από ανοξείδωτο ατςάλι με πολφ μικρι διάμετρο 
και καπάκι αςωαλείασ. Να είναι ςε ατομικι 
ςυςκευαςία. 

ΝΑΛ 

    

69 ΣΚΑΛΦΘΣΤΘΕΣ ΕΛΔΛΚΟΛ ΓΛΑ ΣΚΑΛΦΛΣΜΟ 
ΑΛΛΕΓΛΟΛΟΓΛΚΘΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑΣ skin prick testing : 
Σκαρωιςτιρεσ μεταλλικοί, αποςτειρωμζνοι, για 
δερματικι δοκιμαςία νυγμοφ. Ειδικοί 
ςκαρωιςτιρεσ για «skin prick test» τφπου Leti, ςε 
ατομικι ςυςκευαςια, για χριςθ ςε 
Ραιδοαλλεργιολογικό Λατρείο. 

ΝΑΛ 

    

70 ΣΚΩΑΜΛΔΕΣ ΑΡΟ ΡΕΡΛΕΣΜΕΝΟ ΧΑΤΛ Μ.Χ. : 
Χάρτινεσ μιασ χριςθσ, από ανακυκλωμζνο 
πεπιεςμζνο χαρτί MP, κατάλλθλεσ για 
πολτοποίθςθ, ανκεκτικζσ, αδιάβροχεσ και 
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 400 - 500cc. 

ΝΑΛ 

    

71 ΣΤΑΤΩ ΟΥΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ : Ρλαςτικά για όλουσ 
τουσ τφπουσ κρεβατιϊν με ενιςχυμζνθ υποδοχι 
για τον ςυλλζκτθ και υποδοχι για τον αυλό 
αυτοφ. Να ζχουν τθν δυνατότθτα πλυςίματοσ και 
αποςτείρωςθσ. 

ΝΑΛ 

    

72 ΣΤΟΦΛΓΓΕΣ ΤΛΡΛΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ 3-WAY : Να 
είναι αποςτειρωμζνεσ, ελεφκερεσ πυρετογόνων, 
μιασ χριςθσ, από υψθλισ ποιότθτασ ειδικό 
πλαςτικό ςφμωωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραωζσ. 
Ατομικι ςυςκευαςία, ςε διαωανι ςυςκευαςία 
ανά τεμάχιο, να διακζτουν ενδείξεισ ςτθν 
κατεφκυνςθ τθσ οπισ και να ωζρουν ζνδειξθ  για 
τθ χριςθ ςε αρτθρία ι ωλζβα. Δφο άκρα κθλυκά 
& ζνα αρςενικό, τα άκρα να είναι διαωανι, με 
μαλακό άξονα για εφκολθ περιςτροωι. Με 
πϊματα ςτα άκρα, διαωανι, υποαλλεργικά με 
καλι εωαρμογι, latex free, αποςτειρωμζνα (ΕΟ), 
μιασ χριςθσ, Με περιςτρεωόμενο LUER LOCK 
δυνατότθτα περιςτροωισ 360°, αντοχι ςε πίεςθ 
εωσ 6,5 bar, με τρία καλφματα. 

ΝΑΛ 

    

73 ΣΤΩΜΑΤΟΚΘΚΕΣ Μ.Χ.: Ρλαςτικζσ, διαςτάςεων 
210 Χ 90 Χ 20 εκ. περίπου, ανκεκτικζσ, κατάλλθλεσ 
για προωφλαξθ των χειρουργικϊν τραπεηιϊν από 
διάωορα υγρά, να αναγράωεται θ θμερομθνία 
λιξθσ και να ωζρουν ςιμανςθ CE, μιασ χριςθσ, με 
λάςτιχο ολόγυρα. 

ΝΑΛ 
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74  ΣΥΝΔΕΤΛΚΑ ΚΑΚΕΤΘΩΝ : Να είναι πλαςτικά, 
αποςτειρωμζνα, ευκζα. Να ωζρουν δφο αρςενικά 
άκρα εςωτερικισ διαμζτρου 6,35 mm. 

ΝΑΛ 
    

75 ΣΥΝΔΕΤΛΚΑ ΚΑΚΕΤΘΩΝ ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ : 
Συνδετικά πλαςτικά αποςτειρωμζνα, ευκζα. Το 
ζνα άκρο luer lock και το άλλο χωνάκι για 
ςφνδεςθ, κακετιρων. Να είναι μιασ χριςεωσ, 
latex free, ςε ατομικι ςυςκευαςία. 

ΝΑΛ 

    

76 ΣΥΜΑΤΑ ΒΟΓΧΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΟΒΟΓΧΟΛ : Σε 
ςυςκευαςια 100 τεμαχιων 

ΝΑΛ 
    

77 ΣΥΜΑΤΑ ΒΟΓΧΩΝ  ΩΤΟΒΟΓΧΟΛ : Σε ςυςκευαςια 
12 τεμαχιων 

ΝΑΛ 
    

78 ΣΥΑΡΤΛΚΑ ΔΕΜΑΤΟΣ : Να είναι αποςτειρωμζνα 
ςε κλίβανο ΕΟ. Τα ανταλλακτικά του να είναι από 
υψθλισ ποιότθτασ ανοξείδωτο χάλυβα ιατρικισ 
χριςθσ. Να περιζχει ανταλλακτικά ανά 
ςυρραπτικό και θ διάμετροσ των κλιπ να είναι 
0,60mm. Διαςτάςεισ ςυρραπτικοφ πλάτοσ:7,3 mm, 
φψοσ:4,2mm, με αιχμθροφσ αγκτιρεσ. Σε ατομικζσ 
αποςτειρωμζνεσ ςυςκευαςίεσ και αεροςτεγϊσ 
κλειςμζνεσ. 

ΝΑΛ 

    

79 ΣΩΛΘΝΕΣ  ΚΑΡΝΟΓΑΦΛΑΣ : Σωλινασ 
καπνογραωίασ, μιασ χριςεωσ, από PVC, μθ 
αποςτειρωμζνοσ. Με άκρα αρςενικό –αρςενικό 
(Luer Lock). Να είναι διαμζτρου 1.2mm. Συμβατοί 
με το αναιςκθςιολογικό μθχάνθμα Dräger. (Σε 
ςυςκευαςια 10 τεμαχιων) 

ΝΑΛ 

    

80 ΣΩΛΘΝΛΣΚΟΛ ΤΥΜΡΑΝΟΣΤΟΜΛΑΣ COLLAR BUTTOΝ 
κωδ. SPG-104126 

ΝΑΛ 
    

81 ΣΩΛΘΝΛΣΚΟΛ ΤΥΜΡΑΝΟΣΤΟΜΛΑΣ T tubes ΝΑΛ     

82 ΣΩΛΘΝΛΣΚΟΛ ΤΥΜΡΑΝΟΣΤΟΜΛΑΣ ΤΥΡΟΥ SHEPARD ΝΑΛ     

83 ΥΔΑΤΟΡΑΓΛΔΕΣ : Υδατοπαγίδα infinity ID 
waterlack2 για αναιςκθςιολογικο μθχανθμα 
Draeger 

ΝΑΛ 
    

84 ΥΡΟΣΕΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΛΛΣΕΩΝ 60Χ90 : Υποςζντονα 
καταςκευαςμζνα από υψθλισ 
απορροωθτικότθτασ χαρτομάηα. Να είναι 
κλειςμζνα πλιρωσ ςε ζνα αδιαπζραςτο ςε υγρά 
ςτρϊμα-film από πολυαικυλζνιο. Να μθν 
γλιςτράνε και είναι ανκεκτικά ςτο ςκίςιμο. Να 
είναι από υποαλλεργικό υλικό. 

ΝΑΛ 

    

85 ΦΑΚΑΟΛΑ ΣΥΓΑΤΘΣΘΣ ΑΓΓΕΛΩΝ ΚΑΛ ΛΣΤΩΝ 
(NYLON TAPE) : Να είναι μιασ χριςεωσ, 
αποςτειρωμζνθ, ςε αςωαλι διπλι ςυςκευαςία. 
Να διατίκεται ςε διάςταςθ 3mmΧ70 cm(±5%). 

ΝΑΛ 
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86 ΦΛΛΤΑ ΚΥΤΛΩΝ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ : Να είναι μιασ 
χριςεωσ με χθμικό δείκτθ ςτο πάνω μζροσ τουσ. Ο 
χθμικόσ δείκτθσ να μθν είναι τοξικόσ. Να είναι 
μικροπορϊδθ για να επιτρζπουν μόνο τθ 
διείςδυςθ του ατμοφ και να εμποδίηει τουσ 
μικροοργανιςμοφσ. Να ωζρουν οπι ςτθ μζςθ. Να 
είναι ςτρογγυλά, διαμζτρου 19 cm. Να είναι 
ελαςτικά, ϊςτε να αντζχουν ςτθν πίεςθ κατά τθν 
αποςτείρωςθ. Να αναγράωεται θ θμερομθνία 
λιξθσ ςε κάκε ςυςκευαςία. Να υπάρχει ζγκριςθ 
για το προϊόν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με τθν 
ζνδειξθ CE τυπωμζνθ ςε κάκε ςυςκευαςία. Να 
διατίκεται ςε ςυςκευαςία τζτοια (νάιλον ςακοφλα 
εςωτερικά, χάρτινο κιβϊτιο εξωτερικά), ϊςτε το 
προϊόν να προςτατεφεται από ςκόνθ, τςάκιςμα, 
ςχίςιμο κλπ κατά τθν αποκικευςι του. 

ΝΑΛ 

    

87 ΧΟΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΡΛΟΥ Μ.Χ. : Χωνάκια 
ωτοςκοπίου, μιασ χριςεωσ, μαφρο χρϊμα, από 
πολυπροπυλζνιο. 

ΝΑΛ 
    

88 ΦΛΛΤΟ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΩΝΛΑ 
ΡΑΛΔΛΑΤΛΚΟ : Θλεκτροςτατικό, αντιμικροβιακό, 
διαωανζσ, ωίλτρο αναπνευςτικοφ κυκλϊματοσ και 
εναλλάκτθσ κερμότθτασ και υγραςίασ (HME), για 
ειςπνευςτικοφσ όγκουσ 75 – 300 ml, 
αντιβακτθριακι-αντιμικροβιακι ικανότθτα 
>99,999%, αντιϊκι ικανότθτα >99,9%, μιασ χριςθσ, 
αποςτειρωμζνο, ςε ατομικι ςυςκευαςία, νεκροφ 
χϊρου <30ml, με απόδοςθ φγρανςθσ >31mg 
H2O/l ςτα Vt 500ml, γωνιϊδεσ, χωρίσ προζκταςθ. 
 Άκρα ςφνδεςθσ: 22F-15M/22M-15F  
Να διατίκενται με αποςπϊμενο διαωανζσ 
γωνιϊδεσ ςυνδετικό.  
Το υλικό φγρανςθσ να είναι ελεφκερο PVC.  
Να διακζτει υποδοχι καπνογράωου (luer lock).  
Να είναι latex/DEHP-PHT,  free. Να ςυνοδεφεται 
από επίςθμο prospectus &/ι ωυλλάδιο του 
καταςκευαςτι. 

ΝΑΛ 
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89 ΦΛΛΤΟ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΩΝΛΑ 
ΕΦΘΒΩΝ – ΕΝΘΛΛΚΩΝ : Θλεκτροςτατικό, 
αντιμικροβιακό, διαωανζσ, ωίλτρο αναπνευςτικοφ 
κυκλϊματοσ και εναλλάκτθσ κερμότθτασ και 
υγραςίασ (HME), για ειςπνευςτικοφσ όγκουσ 150 – 
1200 ml, ml, αντιβακτθριακι-αντιμικροβιακι 
ικανότθτα >99,999%, αντιϊκι ικανότθτα >99,9%, 
μιασ χριςθσ, αποςτειρωμζνο, ςε ατομικι 
ςυςκευαςία, νεκροφ χϊρου <60ml, με απόδοςθ 
φγρανςθσ >33mg H2O/l ςτα Vt 500ml, γωνιϊδεσ, 
χωρίσ προζκταςθ. 
Άκρα ςφνδεςθσ: 22F-15M/22M-15F  
Να διατίκενται με αποςπϊμενο διαωανζσ 
γωνιϊδεσ ςυνδετικό.  
Το υλικό φγρανςθσ να είναι ελεφκερο PVC.  
Να διακζτει υποδοχι καπνογράωου (luer lock).  
Να είναι latex/DEHP-PHT,  free.  
Να ςυνοδεφεται από επίςθμο prospectus &/ι 
ωυλλάδιο του καταςκευαςτι. 

ΝΑΛ 

    

90 ΦΛΛΤΟ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΚΥ 
ΝΕΟΓΝΛΚΟ : Θλεκτροςτατικό, αντιμικροβιακό, 
διαωανζσ, ευκφ, ωίλτρο αναπνευςτικοφ 
κυκλϊματοσ και εναλλάκτθσ κερμότθτασ και 
υγραςίασ (HME), για ειςπνευςτικοφσ όγκουσ 30-
150 ml.  
Να ωζρει υποδοχι για καπνογράωο με πϊμα luer 
lock βιδωτό, με υδρόωοβθ ωορτιςμζνθ μεμβράνθ 
αντιμικροβιακισ προςταςίασ, μιασ χριςεωσ, 
αποςτειρωμζνο ι καταςκευαςμζνο ςε απόλυτα 
κακαροφσ χϊρουσ ςφμωωνα με το EN ISO 14644-
1:1999, νεκροφ χϊρου <10ml, με απόδοςθ 
φγρανςθσ >28mg H2O/l ςε όγκο 50ml Vt. Να είναι 
latex free, PVC free. 

ΝΑΛ 

    

91 ΦΛΛΤΟ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΚΥ 
ΡΑΛΔΛΑΤΛΚΟ : Θλεκτροςτατικό, αντιμικροβιακό, 
διαωανζσ, ευκφ, ωίλτρο αναπνευςτικοφ 
κυκλϊματοσ και εναλλάκτθσ κερμότθτασ και 
υγραςίασ (HME), για ειςπνευςτικοφσ όγκουσ 100-
500 ml. Να ωζρει υποδοχι για καπνογράωο με 
πϊμα luer lock βιδωτό, με υδρόωοβθ ωορτιςμζνθ 
μεμβράνθ αντιμικροβιακισ προςταςίασ, μιασ 
χριςεωσ, αποςτειρωμζνο ι καταςκευαςμζνο ςε 
απόλυτα κακαροφσ χϊρουσ ςφμωωνα με το EN 
ISO 14644-1:1999, νεκροφ χϊρου <20ml, με 
απόδοςθ φγρανςθσ >31mg H2O/l ςε όγκο 250ml 
Vt. Να είναι latex free, PVC /DEHP-PHT free. 

ΝΑΛ 
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92 ΦΛΛΤΟ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΚΥ 
ΕΦΘΒΩΝ – ΕΝΘΛΛΚΩΝ : Θλεκτροςτατικό, 
αντιμικροβιακό, διαωανζσ, ευκφ, ωίλτρο 
αναπνευςτικοφ κυκλϊματοσ και εναλλάκτθσ 
κερμότθτασ και υγραςίασ (HME), για 
ειςπνευςτικοφσ όγκουσ 150 – 1200ml. 
Να ωζρει υποδοχι για καπνογράωο με πϊμα Luer 
lock βιδωτό, με υδρόωοβθ ωορτιςμζνθ μεμβράνθ 
αντιμικροβιακισ προςταςίασ, μιασ χριςεωσ, 
αποςτειρωμζνο, νεκροφ χϊρου  <60ml, με 
απόδοςθ φγρανςθσ 37mg H2O/l ςε όγκο 500ml Vt. 
Να είναι latex free, PVC /DEHP-PHT free. 

ΝΑΛ 

    

93 ΦΛΛΤΟ ΕΚΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ : Αντιμικροβιακό μθχανικό ωίλτρο 
τφπου HEPA FILTER,, με μθχανικι πτυχϊμενθ 
μεμβράνθ, για χριςθ επί του μθχανιματοσ 
αναπνευςτικοφ κυκλϊματοσ, νεκροφ χϊρου 
<60ml, για ειςπνευςτικοφσ όγκουσ από 300ml ζωσ 
1500ml.  
Να είναι μιασ χριςεωσ, αποςτειρωμζνο ι 
καταςκευαςμζνο ςε απόλυτα κακαροφσ χϊρουσ 
ςφμωωνα με το EN ISO 14644-1:1999.  
Να είναι απόλυτα διαωανζσ και να διακζτει 
υποδοχι για καπνογράωο με πϊμα Luer lock.   
Να προςωζρεται ςε ατομικι ςυςκευαςία και να 
ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό του 
καταςκευαςτικοφ οίκου ότι το τεςτ για τα 
αποτελζςματα απόδοςθσ για τθν κατακράτθςθ 
των βακτθριδίων να ζχουν γίνει με βάςθ τα 
EN23328 & ISO9360.  
Να είναι latex free, DEHP free και PVC free. 

ΝΑΛ 

    

94 ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΣΥΝΔΕΤΛΚΟΥ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ : Γωνιϊδεσ ςυνδετικό κυκλϊματοσ, 
μιασ χριςεωσ, αποςτειρωμζνο, spiral, πλιρωσ 
περιςτρεωόμενο, εκτεινόμενο από 10 – 16cm, με 
κφρα για αναρρόωθςθ και βρογχοςκόπθςθ. 

ΝΑΛ 

    

95 ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΛΒΑΝΟΥ 
ΑΤΜΟΥ : Δείκτεσ υγροφ κλιβάνου 
πλαςτικοποιθμζνοι, κατάλλθλοι για τον ζλεγχο τθσ 
αποςτείρωςθσ ςτο εςωτερικό του πακζτου ςε 
κερμοκραςίεσ 121º C-135º C. Μόλισ θ 
κερμοκραςία ωτάςει ςτουσ προαναωερκζντεσ 
βακμοφσ οι χθμικοί δείκτεσ αλλάηουν χρϊμα και 
μετατρζπονται ςε καωζ. Μθ τοξικοί απαλλαγμζνοι 
από μόλυβδο και βαρζα μζταλλα. Διάρκεια ηωισ 5 
χρόνια. 

ΝΑΛ 
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96 ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΛΚΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΓΟΥ 
ΚΛΛΒΑΝΟΥ (bowie-dick test) : Να αποτελείται από 
χάρτινα πορϊδθ ωφλλα και ενδιάμεςα να ωζρει 
δείκτθ με χθμικι μπλε μελάνθ, ελεφκερο 
μολφβδου και βαρζων μετάλλων. Κατάλλθλο για 
αποςτείρωςθ ςτουσ 134º C. Θ μελάνθ ςτο ωφλλο 
δείκτθ να παραμζνει αναλλοίωτθ και μετά τθν 
αρχειοκζτθςθ του ωφλλου δείκτθ επί μακρόν. Να 
υπάρχει ερμθνευτικόσ πίνακασ ςωαλμάτων του 
Bowie-Dick Tests. Θ χρωματικι αλλάγι του 
ωφλλου δείκτθ να είναι εφκολθσ και άμεςθσ 
ερμθνείασ. Το πακζτο να ανοίγει κατά τθ διάρκεια 
του test ςτον κλίβανο και το ωφλλο-δείκτθσ να 
ωζρει τυπωμζνα τα δεδομζνα του κφκλου 
αποςτείρωςθσ ϊςτε να είναι ζτοιμο για 
αρχειοκζτθςθ. Το κάκε πακζτο αναγράωει τθν 
θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ. 

ΝΑΛ 

    

97 ΤΑΛΝΛΕΣ, ΔΕΛΚΤΘΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΡΛΑΤΟΥΣ 2ΕΚ : 
Tαινία-δείκτθσ αποςτείρωςθσ για υγροφσ 
κλιβάνουσ ατμοφ ςε ρολό, αυτοκόλλθτθ, 
εξωτερικισ χριςθσ, με ζνδειξθ αποςτείρωςθσ : 
πριν τθν αποςτείρωςθ : μπζη, μετά τθν 
αποςτείρωςθ: μαφρο, να διακζτουν ιςχυρι κόλλα 
και κάκε ρολό να ωζρει τθν θμερομθνία λιξθσ 
τυπωμζνθ ςτο εςωτερικό μζροσ. 

ΝΑΛ 

    

 

Απαιτείται θ υποβολι από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ Φφλλου Συμμόρωωςθσ (Υπόδειγμα Ανωτζρω 
Ρίνακα). 
Στθ Στιλθ «ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ», περιγράωονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 
επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» ζχει 
ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΛ» τότε θ αντίςτοιχθ προδιαγραωι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιωιο 
Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςφμωωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. Ρροςωορζσ που δεν 
καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορωι ΝΑΛ/ΟΧΛ εάν θ 
αντίςτοιχθ προδιαγραωι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςωορά. Απλι κατάωαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί 
απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραωισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και 
επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί ελάχιςτθ. 

Ρροκειμζνου να τεκμθριωκεί θ ςυμωωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα 
πρζπει να ςυμπλθρωκεί, και να υποβλθκεί θλεκτρονικά και ψθωιακά υπογεγραμμζνοσ, από τον 
υποψιωιο προμθκευτι/ανάδοχο ςχετικόσ «Ρίνακασ Συμμόρωωςθσ» ςυμπλθρωμζνοσ ςφμωωνα με τισ 
παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ οποίεσ ο υποψιωιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκιςει. 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραωεί θ ςαωισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςωοράσ 
το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ 
περιγραωζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναωορζσ 
μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθωίου Αναδόχου 
τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρωωςθσ. Στθν αρχι του Ραραρτιματοσ καταγράωεται 
αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του. 

Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά 
το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραωοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό 
ωυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναωορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που 
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τεκμθριϊνει τθ ςυμωωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραωοσ του Ρίνακα 
Συμμόρωωςθσ ςτθν οποία καταγράωεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραωι (π.χ. Ρροδ. Β2). 

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ ςτον 
πίνακα ςυμμόρωωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – χζδιο φμβαςθσ                 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΒΑΗ ππ’αξηζκ. …../2022 

 

ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Π.Π. «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

ΚΑΙ 

ΣH ΕΣΑΙΡΕΙΑ…………………….. 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ……………………………….  

 

υμβατικού Σιμήματος ………………..€ συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 
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                                                    ΤΜΒΑΗ ΤΠ. ΑΡΙΘ  …./2022 

 

τη Πάτρα σήμερα την ………….. του έτους 2021 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός 

Σο Γενικό Νοσοκομείο ‘’ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ’’  που εδρεύει στη Πάτρα και εκπροσωπείται νόμιμα για 

την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, κ. Αθανασόπουλο Παύλο του 

Ιωάννη και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

 

και αφετέρου 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία ………. που εδρεύει στην ……… ., έχει ΑΥΜ ………. υπάγεται στη ΔΟΤ: 

……………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο……………. …………………………………., και η 

οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής», 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1) Σην αριθ…. ./2022 διακήρυξη 

2) Σην αριθ………… προσφορά του Προμηθευτή,  

3) Σην αριθ ………………….. απόφαση Δ.. της Αναθέτουσας Αρχής για την κατακύρωση της 

υπηρεσίας στον προμηθευτή,  

υμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 

Αντίκλητος: Σο πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 

περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, 

αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της 

Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  στον Προμηθευτή  σχετικά με την υλοποίηση της 

προμήθειας. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της ύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 

τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

Προμήθεια: …………………….., όπως εξειδικεύεται στη ύμβαση. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης:  …………..  Ημέρα: ………….. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Σο αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από 

την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης του έργου και την παραλαβή της προμήθειας  (τμηματική – οριστική). 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα που ο Προμηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να 

παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη ύμβαση. 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη ύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη ύμβαση ως 

αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 

προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 

διαστήματος. 

Προσφορά: η αριθ…………. προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
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ύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 

εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

υμβατικά τεύχη : Σα τεύχη της ύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, 

καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά 

ισχύος : α) τη ύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή.. 

υμβατικό τίμημα: ……………………………………….   

 

ΑΡΘΡΟ 2:ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής 

που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «…..……………………..». 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή, σε συνδυασμό με 

τους όρους της ……… διακήρυξης και την υπ’ αριθμ. …………απόφαση Δ..  κατακύρωσης της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της ύμβασης ορίζεται σε ……… μήνες, ήτοι από 

…………..έως……………... 

 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή  ανέρχεται στο ποσό των 

…………………………………… Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας 

το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της 

παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς 

του. το τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του 

προμηθευτή για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 

Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων/ υλικών στον Προμηθευτή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με το 

πλάνο τμηματικών παραδόσεων που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας και με τμηματική 

εξόφληση της συμβατικής αξίας που αναλογεί στο εκάστοτε παραδοθέν τμήμα μετά την οριστική 

παραλαβή του τμήματος αυτού.  Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού προβλέπεται από τα έγραφα της σύμβασης και σε χρόνο προσδιοριζόμενο 

από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  Για την 

πληρωμή του Αναδόχου εφαρμόζονται και ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 4152/2013 

(ΥΕΚ Α/107/09-05-2013).   Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των 

υπηρεσιών και των ειδών. Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες: 

i)Τπέρ των Οργανισμών Χυχικής Τγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την 

αφαίρεση του ΥΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων), η οποία εισήχθη με το 

άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του 

Ν.3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 Ν. 38424/2010 (ΥΕΚ 2424Α/11-5-2010): 2,00%.  

ii) Κράτηση 0,07% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων υμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και της επ’ αυτού 

εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% ως και κάθε άλλη τυχόν προβλεπόμενη νόμιμη επιβάρυνση. 

 iii) Κατά την πληρωμή του τιμήματος των αγαθών παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% σύμφωνα 

με το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

 iv) Κράτηση σε ποσοστό 0,02% επί της συμβατικής αξίας (πλην ΥΠΑ) υπέρ του Δημοσίου, που 

παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων υμβάσεων και Προμηθειών (για διαγωνισμούς άνω των 

60.000,00) 

v) Κράτηση σε ποσοστό 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
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Όλα τα τιμήματα της παρούσας ύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και 

δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό 

………… εγγυητική επιστολή της Σράπεζας …………… ποσού ………. ευρώ (4% της συμφωνούμενης 

με την παρούσα αμοιβής του Προμηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι 

………... 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 

σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 

Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, 

που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

Ο προμηθευτής καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, συλλογικές συμβάσεις, που 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Σα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί 

προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΑΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της 

παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή  σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 

4412/2016 άρθρο 133. την γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία 

την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την 

ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο  Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών 

υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. 

ε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή  που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή 

θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια 

από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. ε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του 

Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 

Σροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

132 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 



 

 

Σελίδα 106 

Ο Ν. 4412/2016, η αριθ……….. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η αριθ………κατατεθείσα 

προσφορά του Προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά 

τεύχη. ε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά 

προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

α) Η παρούσα σύμβαση 

β) Ο Ν. 4412/2016 

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

δ) Η προσφορά του Προμηθευτή 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 

προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των 

όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 

Ο Προμηθευτής  και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν 

θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα 

υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 

Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 175 Ν. 4412/2016. 

Ε ΠΙΣΨΗ ΣΨΝ ΑΝΨΣΕΡΨ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο 

μέρος. 

 

                                                     ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΠΑΣΡΨΝ                                      ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
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