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 ΠΡΟΚΛΗΗ σπ΄αριθ.7/2023 

Δκδήλφζης ενδιαθέρονηος για ηην προμήθεια ηοσ είδοσς «ΦΙΑΛΔ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΧΝ» 

για ηις ανάγκες ηοσ Νοζοκομείοσ   

ΠΡΟ 

ενδιαθερόμενοσς οικονομικούς θορείς 

 

Έτονηας σπόυη: 

1. Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη 

2. Tνλ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (Φ.Δ.Κ. 81/Α/2005, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

3. Tελ αξηζ. Γ4β/ΓΠ.8425/21-02-2023 (ΦΔΚ 166/η.Τ.Ο.Γ.Γ./24-02-2023) απφθαζε δηνξηζκνχ ηεο 
Γηνηθήηξηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

4. Σελ αξηζκ.69/2814/14-02-2023 απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε 

επηηξνπψλ ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

ηνπ είδνπο «ΦΙΑΛΔ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

5. Σελ αξηζ. 109/4193/07-03-2023 απφθαζε Γηνηθεηή κε ζέκα: :  Έγθξηζε 1) αλαγθαηφηεηαο-

ζθνπηκφηεηαο θαη πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 6.144,82€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «ΦΙΑΛΔ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 2) 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 3) πξνζρεδίνπ πξφζθιεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Παηξψλ «ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ» θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα θαηαζέζνπλ έσο ηελ Γεπηέξα 03-04-2023 θαη ψξα 14:00κ.κ. πξνζθνξά 

γηα ηελ εηήζηα  πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «ΦΙΑΛΔ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 5.797,00€ άλεπ ΦΠΑ. 

      Η πξνζθνξά θαηαηίζεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ δηεχζπλζε ηεο ππεξεζίαο κε αλαθνξά 

ζηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο. Η πξνζθεξφκελε ηηκή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ 

πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο παξνχζαο. Η ζχκβαζε ζα ζπλαθζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

ρακειφηεξε πξνζθνξά. Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζε δηάξθεηα ελφο έηνπο 

Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ Σξίηε 04-04-2023 θαη ψξα  

10:00π.κ.   

         Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ζαο είλαη λα κελ ππάξρεη γηα 

ηελ εηαηξεία θαλέλαο απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ: 

1) Ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζε βάξνο ηνπ δηεπζχλνληα χκβνπινπ, ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ, ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΧΝ 

ΠΑΣΡΧΝ 

‘Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Γ Α Ν Δ Ι Ο’ 



πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, γηα έλα απφ 

ηα αθφινπζα εγθιήκαηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 

236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 

(εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα, 

γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 

θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο 

Ινπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α 

(δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 

2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 

(δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε 

ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ 

Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, 

θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 

(επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, 

θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο 

(ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 



πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).  

2) Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή 

λνκνζεζία. 

 

Πξνο απφδεημε ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζαο λα καο 

πξνζθνκίζεηε: 

1) Τπεχζπλε δήισζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ πεξί κε ζπλδξνκήο ησλ σο άλσ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ 

2) Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

3) Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

4) Πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο ΓΔΜΗ, ζε πεξίπησζε εηαηξείαο. 

 

Γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά απαηηείηαη επίζεο Τπεχζπλε Γήισζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

αθφινπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο επίζεο θαη ΓΔΙΓΜΑΣΑ ησλ απαηηνχκελσλ εηδψλ: 

   «ΣΔΥΝΙΚΔ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΦΙΑΛΧΝ  ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΧΝ  ΜΔ  

ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ  ΤΣΗΜΑ  ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΧΝ 

  

Α.  ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  &  ΠΟΟΣΗΣΔ 

 

Αα) Παιδιαηρικές θιάλες αηκνθαιιηεξγεηψλ  γηα  ΑΔΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ,  κε  νπζίεο  

εμνπδεηέξσζεο - αδξαλνπνίεζεο  αληηβηνηηθψλ,  εγθεθξηκέλεο  &  γηα  θαιιηέξγεηεο άιισλ  ζηείξσλ  

βιολογικών πγξψλ, με ελατίζηη απαιηούμενη ποζόηηηα  αίμαηος  για  αερόβια 0,5 κ.ε. 

 

ΔΣΗΙΑ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ  ΠΟΟΣΗΣΑ = 1000  θιάλες 

 

Αβ) Παιδιαηρικές θιάλες αηκνθαιιηεξγεηψλ  γηα  ΑΝΑΔΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ,  κε νπζίεο  

εμνπδεηέξσζεο - αδξαλνπνίεζεο  αληηβηνηηθψλ εγθεθξηκέλεο, 

 με  ελατίζηη  απαιηούμενη ποζόηηηα  αίμαηος  για  αναερόβια  3 κ.ε. 

 

ΔΣΗΙΑ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ  ΠΟΟΣΗΣΑ = 100 θιάλες 

 

Β.  ΔΙΓΗ  ΦΙΑΛΧΝ  ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΧΝ  ΜΔ  ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ  ΤΣΗΜΑ  

ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΧΝ 

1)  Παιδιαηρικά  θιαλίδια   αηκνθαιιηεξγεηψλ  γηα  αερόβια  κηθξφβηα  κε  νπζίεο  

εμνπδεηέξσζεο - αδξαλνπνίεζεο αληηβηνηηθψλ  (νπζίεο  δέζκεπζεο  αληηβηνηηθψλ) 

2) Παιδιαηρικές θιάλες αηκνθαιιηεξγεηψλ   γηα  αναερόβια  κηθξφβηα  κε  παξάγνληεο  ιχζεο  

ηνπ  αίκαηνο 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο αηκνθαιιηεξγεηψλ,  εκπεξηέρεηαη  ε  

δπλαηφηεηα  λα δέρεηαη ηα  θάησζη  είδε  θηαιψλ  : 

 ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΔ ΦΙΑΛΔ  γηα  αερόβια επώαζη, απιέο  &  κε εμνπδεηεξσηηθέο - 

αδξαλνπνηεηηθέο  νπζίεο  αληηβηνηηθψλ (ΡΗΣΙΝΔ) 



 ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΔ ΦΙΑΛΔ  γηα αναερόβια επώαζη, απιέο & κε εμνπδεξσηηθέο – 

αδξαλνπνηεηηθέο  νπζίεο αληηβηνηηθψλ (ΡΗΣΙΝΔ) 

Να αλαιχεη ηαπηφρξνλα θάζε είδνπο θηάιε, αεξφβηα ή αλαεξφβηα. 

 

Δπίζεο  λα  πιεξνχληαη  ηα  θάησζη : 

-  Υσξεηηθφηεηα  δεηγκάησλ  50  ζέζεσλ, ηνπιάρηζηνλ. 

- Να επσάδεη, αλαθηλεί θαη λα ειέγρεη απηφκαηα αλά 10ιεπηά, ηηο  θαιιηέξγεηεο.  

- Να  εηδνπνηεί γηα ΘΔΣΙΚΔ θαιιηέξγεηεο κε ερεηηθά θαη νπηηθά  ζήκαηα. 

- Να επηηξέπεη ηελ θαζπζηεξεκέλε εηζαγσγή θηαιψλ ρσξίο εηδηθή  πξνεηνηκαζία. 

- Να έρεη έγθξηζε γηα δηελέξγεηα αλαιχζεσλ θαη ζε βηνινγηθά – ζσκαηηθά  πγξά  θαη ζε παξάγσγα 

αίκαηνο. 

- Να βαζίδεηαη ζε αλίρλεπζε κε δείθηεο θζνξηζκνχ επαίζζεηνπο ζηε παξαγσγή δηνμεηδίνπ  ηνπ  

άλζξαθα  θαη  ηελ  θαηαλάισζε  νμπγφλνπ,  αλάινγα  κε ηα πξνο αλαδήηεζε κηθξφβηα. 

- Να έρεη επαίζζεην ινγηζκηθφ & απιέο δηαδηθαζίεο, κέζσ επηινγήο  εηθνληδίσλ. 

- Να θαιχπηεη παηδηαηξηθά θηαιίδηα κε εμνπδεηεξσηηθέο - αδξαλνπνηεηηθέο  νπζίεο - ξεηίλεο, γηα 

δέζκεπζε ησλ αληηβηνηηθψλ. Πξναηξεηηθά κε επηιεθηηθφ  πιηθφ γηα ηαρεία αλαδήηεζε ΜΤΚΗΣΧΝ & 

ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΓΙΧΝ ζην αίκα. 

- Οη εμνπδεηεξσηηθέο – αδξαλνπνηεηηθέο νπζίεο (ξεηίλεο) λα θαιχπηνπλ ΔΤΡΤ ΦΑΜΑ 

ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΧΝ, θαζψο θαη αληηθαξθηληθψλ / αλνζνθαηαζηαιηηθψλ  θαξκάθσλ. 

- Η αμηνιφγεζε ησλ θηαιηδίσλ λα γίλεηαη κε ΑΤΞΗΜΔΝΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ / ΤΦΗΛΗ  ΔΤΑΙΘΗΙΑ -  

λα  έρεη αξρή  κεζφδνπ πςειήο επαηζζεζίαο. 

- Να δηαζέηεη ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο θαη λα θαηαιακβάλεη ην κηθξφηεξν  δπλαηφ φγθν. 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
6% 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 

ΦΙΑΛΕ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ 
ΑΕΡΟΒΙΑ,ΜΕ ΟΤΙΕ 
ΕΞΟΤΔΕΣΕΡΩΗ-ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΗ 
ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΩΝ,ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΑΛΛΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΓΡΩΝ,ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΗ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΙΜΑΣΟ 
ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ 0,5 κ.ε 

1.000 ΦΙΑΛΕ 5,26 5260,00 315,60 5575,60 

2 

ΦΙΑΛΕ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ 
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ,ΜΕ ΟΤΙΕ 
ΕΞΟΤΔΕΣΕΡΩΗ-ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΗ 
ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΩΝ,ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ, ΜΕ 
ΕΛΑΧΙΣΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΑΙΜΑΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ  3 κ.ε 

100 ΦΙΑΛΕ 5,37 537,00 32,22 569,22 

 
ΤΝΟΛΟ 

  
ΤΝΟΛΟ 5.797,00 347,82 6.144,82 

» 

Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

 

 

ΑΠΑΙΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 


