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Σελίδα 3 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45 

Πόλη ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 69133 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL513 

Τηλέφωνο 2531351351 

Φαξ 2531351535 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.komotini-hospital.gr 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@komotini-hospital.gr 

 

Αρμόδιος για πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών: 
Φαλάμη Χριστιάνα 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» και ανήκει στην 4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ). 

 Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η: Υγεία. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ:93238) 

β)Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του    
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

δ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, Σισμάνογλου 45, 69133, 
Κομοτηνή  Γραφείο Προμηθειών: (Τηλ. 2531351351  Φαξ: 2531351535. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@komotini-hospital.gr).  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Προαίρεση-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16  για ένα έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα 
επιπλέον έτος.   

 Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr 

Δικαίωμα προαίρεσης  (Άρθρα 53 παρ 2 περιπτ. ε & ιθ, και 132 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 
Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης για ένα έτος , με μονομερή δήλωσή της  (απόφαση) που ασκείται 
πριν από τη λήξη αυτής, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης. Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να ενεργοποιείται επίσης, όταν 
εξαντληθεί  το συνολικό συμφωνηθέν  αντικείμενο της σύμβασης. 
 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια  ΣΕ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  για το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής 
«Σισμανόγλειο» 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

για το 1ο  έτος 
 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  ΜΕ  
ΦΠΑ  για το 

1ο  έτος 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  

ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ   
για το 2ο  έτος    

ΕΦΟΣΟΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘ

ΕΙ ΤΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ     

ΜΕ  ΦΠΑ  για το 
2ο  έτος 

ΕΦΟΣΟΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘ

ΕΙ ΤΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ     
ΜΕ   ΦΠΑ  ΓΙΑ 

ΔΥΟ ΕΤΗ  

1 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ 

ΥΛΙΚΟ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

42.455,1200 52.644,3488 42.455,1200 52.644,3488 84.910,2400 105.288,6976 

mailto:promithies@komotini-hospital.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:promithies@komotini-hospital.gr
http://www.promitheus.gov.gr/


 

Σελίδα 4 

 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά: 

Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν  το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.  
 
Κάθε προμηθευτής, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά για ένα ή περισσότερα, ή και το σύνολο των 
προς προμήθεια  ειδών της παρούσας διακήρυξης. 

Προσφορές για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε είδους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
Αναλυτική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  αντίστοιχα  της 
παρούσας διακήρυξης.  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η  κατακύρωση γίνεται 
τελικά στον ανάδοχο (Μειοδότη) με τη χαμηλότερη τιμή (προσφορά) στο σύνολο της ποσότητας ανά είδος, εκ των συμμετεχόντων των 
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της διακήρυξης και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. 
  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης  ή μέχρι εξαντλήσεως  του συνολικού  
συμφωνηθέντος   αντικειμένου  της σύμβασης με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

Του Ν. 4609/1-4-2019  άρθρο 56 τροποποίησης του ν. 4412/2016 (Α΄147) 

Του Ν. 4608/1-4-2019  άρθρο 33 τροποποίησης του ν. 4412/2016 (Α΄147) 

Του Ν. 4605/1-4-2019  άρθρο 43 τροποποίησης του ν. 4412/2016 (Α΄147) 

Του Ν. 4542/2018   άρθρο  τέταρτο   Ρυθμίσεις  για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας 

Του Ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

Του Ν.4496/2017 « Τροποποίηση του νόμου 2939/2001 και άλλες διατάξεις». 

Του ν. 4478/2017 « Κύρωση  και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» 

Του ν. 4472/19-5-2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των 
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» 

Του ν.4456/1-3-2017  «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότη- τας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

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

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

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

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009,  

του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις» 

του Ν. 3438/2006 Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής  Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων  Υπουργείου Ανάπτυξης,  άρθρο 13 

του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει 

του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών Μονάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας και Κέντρων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει 
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του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

του ΠΔ 39/04-05-2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

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

Αποφάσεις 

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

Την απόφαση 2879/2018 του Υπουργού  Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΦΕΚ 879 Β/13-3-2018) «Καθορισμός 
ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση  4954/2018 (ΦΕΚ 1526 Β/4-5-2018),   

της με αρ. 57654/23-05-2017 (αρ. φύλλου 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. » 
 
της με αρ. 56902/215/02-06-2017 (αρ. φύλλου 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

Την υπ’ αριθ. 1890/11-12-2019    Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, με την οποία ορίζει  επιτροπή για τη διενέργεια και αξιολόγηση  
των  διαγωνισμών  του Γενικού Νοσοκομείου  για το έτος 2020  

 
Την υπ’ αριθ 821/53/19-12-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής  σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων. 
 
Την υπ’ αριθ 158/22-5-2020  απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής  «6ος Προγραμματισμός διαχειριστικού έτους 2020» 

Την υπ’ αριθ. 200/18-6-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας,  κειμένου διακήρυξης  για την   
προμήθεια   ΣΕ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  για τις ανάγκες του  Γ.Ν. Κομοτηνής, με την διαδικασία  του  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ   
διαγωνισμού  σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις που ισχύουν μέχρι σήμερα.» 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,  ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία  δημοσίευσης   της  προκήρυξης της  σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Ημερομηνία 
ανάρτησης στο 
Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό 
Μητρώο 
Δημοσίων 
Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) 

Ημερομηνία  
καταχώρησης 
στη διαδικτυακή 
πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
στη διαδικτυακή 
πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

Καταληκτική 
ημερομηνία  και 
ώρα  υποβολής  
προσφορών  στη 
διαδικτυακή 
πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

Καταληκτική 
ημερομηνία  και 
ώρα αποστολής 
έντυπων 
προσφορών  
στην διεύθυνση 
της Α.Α 

Ημερομηνία και 
ώρα διενέργειας 
διαγωνισμού 

03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 20-07-2020 

14:00 μ.μ 

23-07-2020 

14:30 μ.μ 

24-07-2020 

10:00 π.μ 

 

1.6 Δημοσιότητα 

 Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)   

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :  
http://www.promitheus.gov.gr. 

Προκήρυξη   της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)   
 
Περίληψη   της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και  
συγκεκριμένα: 

    Σε τρεις  (3)  εφημερίδες  του Νομού Ροδόπης, δύο  ημερήσιες (ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  και ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ) και 
μία εβδομαδιαία (ΘΡΑΚΙΚΗ  ΑΓΟΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)    
 

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.komotini-hospital.gr   

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό τύπο θα αποδοθεί σύμφωνα με τις  διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.komotini-hospital.gr/
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν 
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. 12-2020  Προκήρυξη της Σύμβασης  

 η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

  το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

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

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο  επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν 
απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) . Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο.  

  

Τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου των προσφερομένων ειδών  με τεχνικό περιεχόμενο στα οποία γίνονται 
παραπομπές στο Φύλλο Συμμόρφωσης της Τεχνικής Προσφοράς μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές Συμμετοχής (παρ.2.2.2), Καλής Εκτέλεσης (παρ. 4.1)     εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά  ιδρύματα  ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια  των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4364/2013 (Α΄13)  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα 
αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η 
σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσό ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας 
πίστωσης του συνόλου των ειδών για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μη  συμπεριλαμβανομένης 
της προαίρεσης .  

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

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

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς  προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων  βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας   ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών, και   

γ) για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται  στους συμμετέχοντες στις περιπτώσεις  

αα)λήξης χρόνου ισχύος προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής 

ββ) απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής  προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει  εκπνεύσει άπρακτη η 
προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς  προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή 
αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή 
στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :  

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 
L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 
της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά   στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά   στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους 

τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή 

ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

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

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα 
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν 
την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να 
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.   

 δ) Όταν σε βάρος του προσωρινού αναδόχου    έχει εκδοθεί   απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 όπως 
έχει τροποποιηθεί με το ν. 4497/17.  

ε)  Εάν  ο προσωρινός ανάδοχος έχει   αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο  2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 

 

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

2.2.3.4. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ  
και  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός  λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση 
με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. 

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

 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή 
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.   
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται 
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

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

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

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν στοιχεία 
προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειάς τους. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν 
να διαθέτουν πλήρη τεκμηριωμένα  πιστοποιητικά σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή 
τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09) με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
των προϊόντων, επαληθευμένη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται  με τα παρακάτω πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης : 

  
 πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000 ή ISO 13485 (ή ισοδύναμα) ή οποιοδήποτε άλλο ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές σε 

συγκεκριμένα είδη . 
 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την  ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές 

ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».  
 

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο 
αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα 
τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές 
καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων 
υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56,  ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το 
ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα 
σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους  αναγκαίους πόρους, με 
την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
Η σχετική παραπάνω δέσμευση θα πρέπει να αποδεικνύεται  με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία κατ ελάχιστο θα 
πρέπει να αναφέρονται  ειδικώς και ρητώς τα στοιχεία εμπειρίας του τρίτου που επιθυμεί να προσμετρηθούν υπέρ της συμμετοχής του και 
να αποδείξει με πρόσφορα μέσα ότι τα στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεση του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, 
προσκομίζοντας τις απαραίτητες εγγυήσεις ότι είναι πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει τη χρήση των μέσων αυτών. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα 
των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7). 

 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν 
πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3. 

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

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

  



 

Σελίδα 11 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται  στην παρούσα  Διακήρυξη, για το σύνολο της προκηρυχθείσας 
ποσότητας της προμήθειας ανά  είδος. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Κάθε προμηθευτής, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά για ένα ή περισσότερα, ή και το σύνολο των 
προς προμήθεια  ειδών της παρούσας διακήρυξης.   

Προσφορές για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά είδος  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν  το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος. 

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

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει 
ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας δηλώνει το ακριβές σημείο 
αναζήτησης των εν λόγω εγγράφων. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την με αρ. 56902/215/02-06-2017 (αρ. φύλλου 1924) 
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν 
εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 
  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από 
το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε 
περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και την αρ. 56902/215/02-06-2017 (αρ. 
φύλλου 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά 
και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στους αντίστοιχους  (υπο)φακέλλους “ ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία (σύμφωνα με τα υπόδειγματα) σε μορφή pdf.] 

 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής 
αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
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Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται  ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά το 
προβλεπόμενα  στις διατάξεις του Ν. 4250/2014, είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση,  
στην  οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 
παρούσας σύμβασης 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 
φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα 
με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  
τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ,   και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και 
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου αναδόχου, τον τίτλο του 
διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

  

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), σύμφωνα με το υπόδειγμα  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV΄της παρούσας 
διακήρυξης,  όπως προβλέπεται  στην παρ.4 του άρθρου 79 του ν. 4412/16  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  μέχρι σήμερα. 

Οδηγίες περί του τρόπου συμπλήρωσης του εν λόγω Ενιαίου Εντύπου μπορούν να αναζητηθούν στην υπ’ αρ. 158/2016 Υπουργική 
Απόφαση ΦΕΚ Β 3698/16-11-16. Το «Τ.Ε.Υ.Δ» συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).   

  Το Τ.Ε.Υ.Δ υπογράφει ο εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα έως  δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής  των 
προσφορών. Ως  εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα ,νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού ,όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή 
το πρακτικό εκπροσώπησης του, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψη σύμβασης. 
Είναι  δυνατή ,με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού 
,διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο  
79 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα IV).  

 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή . 

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) (ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα και δεν 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται ότι: 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης 

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και 
ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ανά είδος όπως ορίζεται στο άρθρο 2.4.1. 

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

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - 
ματαίωση του διαγωνισμού. 

6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

7.Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς  σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της παρούσας διακήρυξης. 

8. Εάν  ο οικονομικός φορέας είναι υπόχρεος εγγραφής  (σύμφωνα με τον νόμο2939/2001) του  Εθνικού Μητρώου Παραγωγών  (ΕΜΠΑ). 
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει απαντήσει θετικά, να δηλώνεται ο αριθμός ΕΜΠΑ. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 
δεν είναι υπόχρεος εγγραφής, αυτό να δηλώνεται στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση.  

9. Οι προσφέροντες θα πρέπει να αποδεχτούν ότι σε περίπτωση που κατακυρωθούν ως ανάδοχοι η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των 
δικαιωμάτων σε τρίτους απαγορεύεται και ότι τα τιμολόγια τα οποία θα προκύψουν δεν είναι ενεχυριασμένα και δεν θα ενεχυριασθούν σε 
κανένα πιστωτικό ίδρυμα. 

10. Οι προσφέροντες θα πρέπει να αποδεχτούν επί απόρριψης της προσφοράς τους ότι σε περίπτωση που θα αναδειχθούν ανάδοχοι, 
μαζί με την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια, θα υπογράψουν και τη σύμβαση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του ΓΚΠΔ, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας και αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της διακήρυξης. 
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δ)  
 Φορολογική  ενηµερότητα  του διαγωνιζόµενου  από την αρµόδια  Οικονοµική Εφορία της διοικητικής περιφέρειας 

εγκατάστασής του ή ηλεκτρονικά από το taxis net, όπου θα φαίνεται ότι είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις ή ότι έχει υπαχθεί σε ρύθµιση και η οποία  να  είναι σε ισχύ  κατά το χρόνο  υποβολή της προσφοράς. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους  - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει  ότι   είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το 
πιστοποιητικό να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του προσφοράς. 

 

2.4.3.2 Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το 
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).  

Έτσι, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι  τα οποία θα φέρουν 
και ψηφιακή υπογραφή: 

1)Τα προσφερόμενα είδη και τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης διακήρυξης, 
με πλήρη αναλυτική περιγραφή των προσφερομένων ειδών και των τεχνικών περιγραφών αυτών, στην ελληνική γλώσσα, σε ανταπόκριση - 
παραπομπή και αντιστοιχία (ανά κεφάλαιο και παράγραφο),  με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης από τα 
οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης.   

 

2)Συμπληρωμένος και υπογεγραμμένος ο Πίνακας Συμμόρφωσης επί ποινή αποκλεισμού  όπως αναφέρεται αναλυτικά στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσης διακήρυξης, με ένα προς ένα όλα τα αναγραφόμενα και με την ίδια σειρά. 

 
3)Προσπέκτους και Τεχνικά Φυλλάδια επί ποινή αποκλεισμού  των προσφερόµενων ειδών της εταιρίας  στα οποία γίνεται 
παραπομπή από τον Πίνακα Συμμόρφωσης. Μαζί µε τα ανωτέρω υποβάλλονται έντυπα και δηλώσεις τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα από 
τον οικονοµικό φορέα για την τεκμηρίωση των απαντήσεων στον Πίνακα Συμμόρφωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

4) Τα παρακάτω πιστοποιητικά  
 

 πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000 ή ISO 13485 (ή ισοδύναμα). ή οποιοδήποτε άλλο ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές σε 
συγκεκριμένα είδη . 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την  ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές 
ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».  

  πλήρη τεκμηριωμένα  πιστοποιητικά σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους 
με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09) με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται 
η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευμένα με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα 
 

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο 
αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα 
τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές 
καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων 
υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56,  ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το 
ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν  υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης  σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή απόρριψης στην κατάθεση εντύπων, εγγράφων και δηλώσεων (Υπεύθυνες 
και μη), όπως αυτά κατά περίπτωση απαιτούνται. 

Σημειώνεται ότι για την δυνατότητα αξιολόγησης των τεχνικών ικανοτήτων, οι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επίδειξης 
των προσφερόμενων ειδών (δείγματα), εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς  δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την 
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα 
οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από 
περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής. 

 

 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα διακήρυξη κριτήριο ανάθεσης.   

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

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος.  Στη συνέχεια, το Σύστημα 
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.   Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα 
υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] 
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Εφόσον   οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στον  αντίστοιχο  (υπο)φάκελο “ ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με τα υποδείγματα  ) 
σε μορφή pdf ,  για λόγους σύγκρισης των προσφορών. (Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα ο 
Πίνακας  Π1  του Παραρτήματος III της παρούσας.) 

Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ    και  υπερισχύει 
έναντι της οικονομικής προσφοράς της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

Σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά  που θα δοθεί  θα αφορά  δύο έτη (δικαίωμα προαίρεσης για το δεύτερο έτος) για 
την συνολική προκηρυχθείσα  ποσότητα ανά είδος. Πιο συγκεκριμένα, στην οικονομική προσφορά του, ο οικονομικός 
φορέας πρέπει εγγράφως να αναφέρει  ότι η προσφορά του αφορά δύο έτη . 

Α. Τιμές 

 Η  τιμή  του προς προμήθεια υλικού ή εξέτασης  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.   

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

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

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή 
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης (υπερβαίνει δηλαδή και τους επιμέρους προϋπολογισμούς ) που καθορίζεται  στην παρούσα 
διακήρυξη.      

 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με τέσσερα δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το 
γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε τέσσερα δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το πέμπτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 
πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, 
οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 360 ημερών από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με 
αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 
2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση 
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν 
είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές για το ίδιο είδος.   

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η  οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως 
προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» τέσσερις  (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ. Εν συνεχεία, αποσφραγίζονται 
στο Τμήμα Προμηθειών του νοσοκομείου (Γραφείο Διαγωνισμών) οι φάκελοι που υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών και περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η 
αναθέτουσα αρχή. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η 
αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές 
προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Οι προσφέροντες δύνανται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των εγγράφων στοιχείων των προσφορών εκπροσωπούμενοι από  
εκπρόσωπό τους ο οποίος θα πρέπει να κατέχει σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που 
έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του 
ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των  τεχνικών  προσφορών, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της 
σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή   των 
τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να 
γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση.   

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και 
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 
ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 
ν. 4412/2016.  

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

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω 
σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής 
στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ μαζί με αντίγραφο των αντίστοιχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της 
κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως ανωτέρω ενιαία απόφαση. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)  των δικαιολογητικών για τη μη συνδρομή  λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 
της διακήρυξης, καθώς και  της παραγράφου 2.2.4  αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 103  του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
μέχρι σήμερα 
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Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό 
ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος  
υποβάλλει  εντός της προθεσμίας  των δέκα ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο  αξιολόγησης  για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής,  το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από  τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των  
δικαιολογητικών,  η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την  προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση 
των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το  ΤΕΥΔ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 
σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) , 2.2.4    της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν σύμφωνα με το άρθρο  79 
του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 79Α του ν.4497/2017 οι οποίες προήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν.4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 107 του ν. 4497/2017. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός 
ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΤΕΥΔ  ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο  γνωµοδοτικό όργανο, στο 
οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο   της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας , είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του, από το αποφαινόµενο όργανο  της Αναθέτουσας Αρχής.     

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό  15%  στην περίπτωση της 
μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό  50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

  Τα δικαιολογητικά ως αποδεικτικά μέσα είναι τα εξής:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης  έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,ή ελλείψει αυτού 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή  του κράτους –μέλους   ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από  το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
μέχρι σήμερα. 

 Η υποχρέωση προσκόμισης  του  ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα παρακάτω  πρόσωπα: 

 Στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε.), καθώς 
και  ιδιωτικών και κεφαλαιουχικών εταιριών  (Ι.Κ.Ε.)  κατατίθεται   και για τους διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) κατατίθεται   για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και για 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών για τα μέλη του Δ.Σ. 

 

2.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους  - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει  ότι,  
κατά την ημερομηνία  της ως άνω ειδοποίησης   , είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), όπως και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
 
3. πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς 
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά του, το οποίο θα είναι εν ισχύ. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
υπό ανάθεση σύμβασης. 



 

Σελίδα 17 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο.  

4.Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου : 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει 
τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

5. υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία  να αναφέρει  ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 4497/17. 

6. υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία  να αναφέρει  ότι δεν έχει  αθετήσει τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο  2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 

7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για 
την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών 
για τον σκοπό αυτό. 

8.Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.               
Μέχρι να καταστεί δυνατή η έκδοση του  πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται  από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα χωρίς να 
απαιτείται  επίσημη  δήλωση  του ΣΕΠΕ σχετικά με την  έκδοση του πιστοποιητικού. 

9.Οι  ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά υποχρεούνται να καταθέσουν  τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 
για κάθε ανάδοχο που συμμετέχει στην  Ένωση 

Αν το κράτος –μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 το έγγραφο ή το πιστοποιητικό  μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση εφόσον έχει  συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της   ή στα κράτη-μέλη  ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Τα  παραπάνω έγγραφα  υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν. 4250/2014. Ειδικά τα αποδεικτικά  τα οποία 
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να  γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται  υπεύθυνη 
δήλωση  στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει  υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης.   

  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα 
κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο 
στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 3.2 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4496/2017 και αποδειχθεί   
από την αναθέτουσα αρχή ότι δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του παραπάνω νόμου η προσφορά  του απορρίπτεται και η κατακύρωση, με την 
ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά .   

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

 
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί  η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να 
υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή της 
εσωτερικής νομοθεσίας υποχρεούται πριν από την υποβολή των προβλεπομένων στον τίτλο 3 του ν. 4412/2016 ενδίκων βοηθημάτων, να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης  ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής  (άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη 
διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1 (άρθρο 360 παρ. 3 ν. 
4412/2016). Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ (άρθρο 362 παρ. 4 ν. 4412/2016). 

 



 

Σελίδα 18 

Προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής 

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

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε 
με ηλεκτρονικά μέσα ή με τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 παρ. 1 περ. α΄ ν. 4412/2016) ή 

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας (άρθρο 361 παρ. 1 περ. β΄ ν. 4412/2016), άλλως 

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου 
οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα πέντε 
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ άρθρο 361 παρ. 1 περ. γ΄ ν. 
4412/2016). 

2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη 
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

Παράβολο 

 1. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το 
ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το 
ύψος του παράβολου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν 
από τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, 
κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ (άρθρο 363 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
2. Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το 
ύψος του παράβολου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική 
προσφυγή (άρθρο 363 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

3. Το ύψος του ποσοστού και τα ανώτατα και κατώτατα όρια του ποσού του παράβολου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με προεδρικό 
διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 363 παρ. 3 
ν. 4412/2016). 

4. Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά 
μέσω της εφαρμογής e-παράβολου στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και αποτελεί 
έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παράβολου ο προσφεύγων υποχρεούται να 
επισυνάψει στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού έντυπο προσφυγής του Παραρτήματος Ι 
εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα, επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη 
“πληρωμένο” καθώς και βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία που το αποδέχεται. 

5. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής ή σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής το παράβολο επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα με την απόφαση του οικείου σχηματισμού της ΑΕΠΠ, που εξέτασε την προδικαστική προσφυγή. Επίσης, επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια 
πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής (άρθρο 363 παρ. 5 ν. 4412/2016). 

Ανασταλτικό αποτέλεσμα 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας η 
οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου σχηματισμού της ΑΕΠΠ, μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 
21 και επόμενα του παρόντος Κανονισμού, εκτός εάν η ΑΕΠΠ κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 
15 του παρόντος αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του παρόντος Κανονισμού (άρθρο 364 ν. 4412/2016). 

Παρέμβαση 

Κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος 
Κανονισμού, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα 
έγγραφα που έχει στη διάθεσή του (άρθρου 362 παρ. 3 ν. 4412/2016). Η παρέμβαση κατατίθεται ηλεκτρονικά, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού. 

Κατάθεση της προσφυγής 

1. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της (άρθρο 362 
παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4412/2016). 

2. Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I (άρθρο 362 
παρ. 2 ν. 4412/2016). 

3. Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. 
Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του 
διαγωνισμού. 

4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία 
πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω 
του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία 
υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της 
προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής. 

5. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κατάθεσης προσφυγών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο, η προσφυγή κατατίθεται εγγράφως στο πρωτόκολλο της ΑΕΠΠ ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με 
τηλεομοιοτυπία προς την ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία πρωτοκόλλου. 

Κοινοποίηση της προσφυγής - Απόψεις αναθέτουσας αρχής - Ενημέρωση ενδιαφερόμενων τρίτων 
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1. Στις περιπτώσεις κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 8, η αναθέτουσα αρχή, το αργότερο την επόμενη της κατάθεσης εργάσιμη ημέρα, ειδοποιεί την ΑΕΠΠ σχετικά με την κατάθεση 
της προσφυγής και της παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού. Επίσης η αναθέτουσα αρχή: (α) 
κοινοποιεί την προσφυγή μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο εντός πέντε (5) 
ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα 
παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, και (β) διαβιβάζει στην 
ΑΕΠΠ μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα 
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους 
τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 υποπαρ. α΄ ν. 4412/2016). 

2. Στις περιπτώσεις κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 8, η 
προσφυγή καταχωρίζεται αυθημερόν. Το αργότερο την επόμενη της καταχώρισης εργάσιμη ημέρα η προσφυγή κοινοποιείται στην 
αναθέτουσα αρχή και καλείται αυτή : (α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο 
τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία 
εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, και (β) να διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα 
(10) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης, τoν πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά 
κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική 
αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 υποπαρ. β΄ ν. 4412/2016). 

3. Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο σχηματισμός της ΑΕΠΠ, ενώπιον του οποίου 
εκκρεμεί η εξέτασή της, ελέγχει τη συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την υποχρέωση κοινοποίησης του φακέλου σύμφωνα με τις 
περιπτώσεις α΄ των δύο προηγούμενων παραγράφων. Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση 
κοινοποίησης, η κοινοποίηση γίνεται από την ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
παρόντος Κανονισμού (άρθρο 365 παρ. 5 ν. 4412/2016). 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο Π.Δ. 39/4-5-2017. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό 
τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει 
μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, 
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  

Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (πρβλ. τρίτο 
εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016). 
 

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

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

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της 
σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016.   

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 
περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις 
υποχρεώσεις του ν.2939/20012001 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4496/2017. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την 
αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται 
στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί 
προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η 
μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, την απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων  (κατευθυντήρια οδηγία 22) και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 

Αρμόδιο όργανο για να εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 132 με την 
επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016 είναι η Επιτροπή της περίπτωσης β) της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ιδίου νόμου 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του προμηθευτή σε τρίτους απαγορεύεται. 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης- Καταγγελία της σύμβασης 

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 133/ν.4412/2016), να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3. 
και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.6 Υπεργολαβία 

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

4.6.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία 
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά 
τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.1. Σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε 
από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση 
που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια -τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, θα πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά. 

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

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

Ο Ανάδοχος δεν έχει σε καμία περίπτωση δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Μόνο η Α.Α. έχει δικαίωμα μονομερούς 
λύσης της σύμβασης. 

 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου δύναται να πραγματοποιείται τμηματικά για το κάθε συμβατικό  είδος το οποίο παραδίδεται και 
παραλαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 6.1 και 6.2 , καταβάλλοντας το 100% της συμβατικής αξίας του, μετά το προσωρινό 
πρωτόκολλο παραλαβής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον ν. 4497/17, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

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

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά 
υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας [Ειδικοί όροι Εκτέλεσης Σύμβασης] 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

-ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

 -μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή 
του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

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

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που 
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της 
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
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Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση 
του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

  

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη 
οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), να 
υποβάλει προσφυγή  για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 205 του ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε  και ισχύει μέχρι σήμερα. 

 Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει μέχρι σήμερα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα συμβατικά είδη στο Γ.Ν. Κομοτηνής τμηματικά, σε χρόνο που θα ορίζεται στη σύμβαση. 
Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους-ειδών στο χώρο εγκατάστασής-αποθήκευσης  στο Νοσοκομείο, πραγματοποιείται με έξοδα 
και ευθύνη του προμηθευτή και καθορίζεται από την αποθήκη διαχείρισης υλικών ανάλογα με τις ανάγκες και τη δυνατότητα αποθήκευσης 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους- ειδών δύναται να γίνει - γίνουν τμηματικά 
σύμφωνα με τις ανάγκες και τη δυνατότητα αποθήκευσής τους. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται το αργότερο σε χρονικό 
διάστημα επτά (7) εργάσιμων ημερών, μετά από έγγραφη παραγγελία, στις αποθήκες του Νοσοκομείου με ευθύνη, μέριμνα και 
δαπάνη του προμηθευτή. 

 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό 
τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από την ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. Εάν λήξει ο συμβατικός 
χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 
παραδοθεί το υλικό, η ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτη. 
Στην περίπτωση που το αίτημα παράτασης υποβάλλεται από την αναθέτουσα αρχή, η παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών μετά 
τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου και τη λήψη απόφασης από την αναθέτουσα αρχή, ορίζεται στο χρονικό διάστημα των τριών μηνών, 
αρχόμενο από την επομένη της λήξης του συμβατικού χρόνου. 
 
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα 
ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

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

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

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 
εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 όπως αυτό τροποποιήθηκε  και ισχύει μέχρι σήμερα,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 208 και 
209  σύμφωνα του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών δύναται να διενεργηθεί ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος  

 Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
 Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του 

υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 

αναδόχους. 
 

6.2.2. Η εκάστοτε οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από επιτροπή που θα οριστεί από το Νοσοκομείο η οποία 
και θα συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής σε διάστημα έως και δέκα (10) ημερών. 
 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον 
οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 
Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

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

Η ναύλωση και η ασφάλιση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 210 του ν.4412/2016. 
Η ανακοίνωση φόρτωσης των υλικών θα γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 211 του ν.4412/2016 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου 
οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με 
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός 
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

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

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Ειδών – Ποσότητες – Ενδεικτικές τιμές 

                                                  Α) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ 
 
 
 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟ
Σ  

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 2008 

Βιολογικός δείκτης για  κλιβάνους 
ατμού 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
Βιολογικός δείκτης για  κλιβάνους ατμού 
σε αμπούλες άμεσης ανάγνωσης με 
σπόρους  B. Stearothermophilus, με 
αντίστοιχους επωαστήρες. Κατάλληλο για 
κύκλους  αποστείρωσης 121⁰C -134⁰C σε 

κλιβάνους ατμού  
Να δίνει αποτέλεσμα το αργότερο σε  3 
ώρες. Να κατατίθεται FDA, prospectus και 
φυλλάδιο οδηγιών στα  Ελληνικά επί 
ποινή απόρριψης. Να συνοδεύεται από 
τουλάχιστον δύο επωαστήρες .Η συσκευή 
του επωαστήρα για τους βιολογικούς 
δείκτες να διαθέτει τουλάχιστον 10 θέσεις 
επώασης, να έχει τη δυνατότητα οπτικής 
και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων 
και συναγερμό σε περίπτωση 
λανθασμένου αποτελέσματος.  ΝΑ 
ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ 
ΔΙΕΘΝΗ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ EN ISO 
9001-EN ISO 13485  ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΥ ΚΑΙ EN ISO 9001 ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  KAI EN 
ISO11138:2017επί ποινή απόρριψης. 

TEMAXIO 700 24% 4165,0000 5164,6000 

2 0098 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ 
ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ.                                                                               
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 
ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΆΝΕ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟΥ. 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΟΛΛΑΣ ΣΤΟ 
ΥΦΑΣΜΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΝΕΧΌΜΕΝΗ  ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ( ΑΠΌΤΟΜΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ) ΑΝΑ ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ.  

TEMAXIO 400 24% 495,2000 614,0480 

3 1243 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ   ΧΗΜΙΚΟΙ 
ΑΤΜΟΥ.                                                                                          
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΥΘΕΙΣ  ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΕ ΜΑΚΡΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ- ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ 
ΕΓΚΟΠΗ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΊΝΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΥΟ 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [19Χ190mm] 

TEMAXIO 8.000 24% 152,0000 188,4800 

4   

Ταινίες αποστείρωσης για κλίβανο 
πλάσματος.                                                        
Εξωτερικός χημικός δείκτης σε ρολό 
κατάλληλος για κλίβανο HMTS - 
40E(plasma), αυτοκόλλητος με φαρδιά 
επιφάνεια και πολύ σταθερό κόλλημα. Να 
έχει ένδειξη CE και ISO οδηγίες στα 
ελληνικά καθώς και ημερομηνία 
παράγωγης και λήξης.  

TEMAXIO 30 24% 450,0000 558,0000 
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5   

 Εσωτερικός δείκτης κλιβάνου ατμού 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
Ολοκληρωμένος πολύ παραμετρικός 
χημικός, εσωτερικός δείκτης κλιβάνου 
ατμού κατηγορίας 5 συμφωνα με το EN 
ISO11140-1, μετακινούμενης χημικής 
μελάνης μέσα σε παράθυρο,ελεύθερος 
μολύβδου και βαρέων μετάλλων να 
αντιδρά σε όλες τις σημαντικές 
παραμέτρους  (χρόνο, θερμοκρασία, 
ατμό) της αποστείρωσης, για τα 
προγράμματα θερμοκρασίας 121 εως και 
134 βαθμών Κελσίου. Να είναι 
συσκευασμένοι σε σακούλα αλουμινίου 
για την προστασία απο το ηλιακό φως και 
την υγρασία. Να κατατίθεται φυλλάδιο 
οδηγιών & πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
με το EN ISO 11140-1 επί ποινή 
απόρριψης.   

TEMAXIO 3.000 24% 57,0000 70,6800 

6 2802 

Χημικοί εσωτερικοί δείκτες 
αποστείρωσης για κλίβανο 
πλάσματος HMTS 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Να φέρουν ένδειξη με την αναμενόμενη 
αλλαγή του δείκτη μετά την έκθεση στο 
μέσο αποστείρωσης. Η αλλαγή του 
χρωματισμού να είναι εμφανής και 
ευδιάκριτη. 
Να φέρουν ένδειξη ότι είναι συμβατά με 
τον κλίβανο πλάσματος HMTS. Το κάθε 
πακέτο δεικτών ή αυτοκόλλητων ταινιών 
να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες και 
πληροφορίες όπως :  
α) Αναμενόμενη αλλαγή μετά την έκθεση 
στο μέσο αποστείρωσης. 
β) Βασικές παραμέτρους που έχει 
σχεδιαστεί να ανιχνεύει. 
γ) Ημερομηνία παραγωγής και λήξεως. 
δ) Κωδικός παραγωγής. 
ε) Συνθήκες αποθήκευσης. 
στ) Οδηγίες χρήσης στην ελληνική 
γλώσσα και κατασκευαστικός οίκος. 
Να είναι σε συσκευασία και μέσα σε 
χαρτοκιβώτια για ασφαλέστερη φύλαξη 
και αποθήκευση.  
Τόσο στηn ατομική συσκευασία όσο και 
εξωτερικά να αναγράφεται η ημερομηνία 
λήξης, ο κωδικός παραγωγής και η 
σήμανση CE. 
Να κατατεθεί πιστοποίηση 
καταλληλότητας του προσφερόμενου 
υλικού από τον κατάλληλο Οργανισμό, ότι 
πληροί τις συνθήκες αποστείρωσης                                           

TEMAXIO 600 24% 153,6000 190,4640 
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7 2801 

Βιολογικοί δείκτες για κλίβανο 
πλάσματος.                                                                              
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 24ΩΡΟΥ 
αποστείρωσης για κλίβανο πλάσματος  
PLASMA HMTS-40E σε μορφή 
αμπούλας για τον έλεγχο αποστείρωσης 
σε κλίβανο υπεροξειδίου του υδρογόνου.   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
Να φέρουν ένδειξη με την αναμενόμενη 
αλλαγή χρώματος του δείκτη μετά την 
έκθεση στο μέσο  
αποστείρωσης. 
Να διαθέτουν σπόρους του γένους  
Bacillus Stearothermophilus σε 
πληθυσμό τουλάχιστον 1,8 εκατομμυρίων. 
Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από 
τεχνικές οδηγίες όπως :  
α) Βασικές παράμετροι που έχει 
σχεδιαστεί να ανιχνεύει. 
β) Αναμενόμενη αλλαγή, μετά την έκθεση 
στο μέσο αποστείρωσης. 
γ) Ημερομηνία παραγωγής και λήξεως . 
δ) Κωδικός παραγωγής. 
ε) Συνθήκες αποθήκευσης. 
στ) Οδηγίες χρήσεως στην ελληνική 
γλώσσα. 
Να είναι σύμφωνοι με τις διεθνείς 
προδιαγραφές και να έχουν πιστοποιητικό 
CE.               
Να κατατεθεί η πιστοποίηση της 
καταλληλότητας του προσφερόμενου 
υλικού από τον κατάλληλο οργανισμό, ότι 
πληροί τις συνθήκες αποστείρωσης 
(μείωση στελεχών κατά 6 10g).                                                                                                                         
Να κατατεθεί  πιστοποίηση συμβατότητας 
με τον κλίβανο PLASMA HMTS-40E  του 
νοσοκομείου μας 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ 
για την επώαση των βιολογικών δεικτών 

TEMAXIO 150 24% 570,0000 706,8000 

8   

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ για κλίβανο 
ατμού 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Καταγραφικό χαρτί σε ρολό για κλίβανο 
ατμού  όλων των τύπων και διαφόρων 
διαστάσεων        

TEMAXIO 10 24% 30,0000 37,2000 

9 2800 
Φιαλίδιο H2O2 για κλίβανο 
αποστείρωσης πλάσματος HMTS 

TEMAXIO 10 24% 1750,0000 2170,0000 

10   
 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ για κλίβανο 
πλάσματος HMTS                               

TEMAXIO 5 24% 15,0000 18,6000 

11   
Μάρτυρας αποστείρωσης ξηρού 
κλιβάνου σε αμπούλες 

TEMAXIO 50 24% 150,0000 186,0000 

    

Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                          
Θήκες αποστείρωσης αυτοκόλλητες, 
πολλαπλής πλαινής συρραφής, με έτοιμη 
προδίπλωση με δύο χημικούς δείκτες ( 
ατμού, οξειδίου του αιθυλενίου ) χωρίς 
διάτρηση και χαρτί βάρους ανώτερο ή ίσο 
των 60 gr/m και με πλαστικό φίλμ 
πολλαπλών στρωμάτων, διαφόρων 
διαστάσεων. 
Να μην είναι υδατοπερατές, να φέρουν 
τους δείκτες αποστείρωσης μεταξύ 
χαρτιού και πλαστικού έξω όμως από την 
περιοχή του προς αποστείρωση υλικού. Οι 
πλαϊνές συγκολλήσεις να είναι τριών ή 
τεσσάρρων σειρών για μεγαλύτερη 
αντοχή. 
Να είναι ανθεκτικές και να μην σχίζονται 
ούτε να αφήνουν ινίδια κατά το άνοιγμα 
τους μετά τον κλιβανισμό.  
Να διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις 
(απόκλιση +/- 10%):                                             

          

12   90mmΧ200mm TEMAXIO 2.000 24% 19,8000 24,5520 
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13 0424 100mmΧ300mm TEMAXIO 3.500 24% 55,3000 68,5720 

14   130mmΧ300mm TEMAXIO 1.000 24% 23,9000 29,6360 

15   140mmΧ400mm TEMAXIO 4.000 24% 320,0000 396,8000 

16 0425 150mmΧ400mm TEMAXIO 2.000 24% 39,6000 49,1040 

17 1374 190mmΧ350mm TEMAXIO 1.000 24% 44,8000 55,5520 

18   200mmΧ360mm TEMAXIO 300 24% 24,0000 29,7600 

19 0426 300mmΧ450mm TEMAXIO 1.450 24% 113,1000 140,2440 

20   400mmΧ650mm TEMAXIO 1.000 24% 100,0000 124,0000 

    

Θήκες θερμοσυγκολούμενες επίπεδες 
μη αυτοκόλλητες 
Να διαθέτουν χάρτινη επιφάνεια, 
70gm/m2 και άνω, με πλαϊνή ραφή 
μεγάλης αντοχής, με δείκτες εσωτερικά 
τυπωμένους μεταξύ χάρτινης επιφάνειας 
και films , με δείκτη κατεύθυνσης 
ανοίγματος με πλαστικό film πολλαπλών 
στρωμάτων , να αναγράφονται οι 
συνθήκες αποθήκευσης. Κατά το άνοιγμα 
των θηκών να μην θρυμματίζεται το φιλμ 
και να μην αφήνει ρινίσματα. 
Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ISO 11607. 
NA ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE  
Να διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις 
(απόκλιση +/- 10%): 

          

21   250mmΧ480mm TEMAXIO 1.000 24% 1000,0000 1240,0000 

22   100mmΧ260mm TEMAXIO 2.000 24% 2000,0000 2480,0000 

23   150mmΧ400mm TEMAXIO 1.000 24% 1000,0000 1240,0000 

24   250mmΧ450mm TEMAXIO 500 24% 500,0000 620,0000 

25   300mmΧ420mm TEMAXIO 500 24% 500,0000 620,0000 

26   

Σακούλες  - θήκες χάρτινες 
αποστείρωσης  με πιέτα, να είναι 
ανθεκτικές και να κλιβανίζονται σε υγρό 
κλίβανο. Κατά το άνοιγμα των θηκών να 
μην αφήνει ρινίσματα.  (Μεγάλες) 
190χ65χ330 mm+/- 5% 

TEMAXIO 1.800 24% 162,0000 200,8800 

27   

Σακούλες  - θήκες χάρτινες 
αποστείρωσης  με πιέτα, να είναι 
ανθεκτικές και να κλιβανίζονται σε υγρό 
κλίβανο. Κατά το άνοιγμα των θηκών να 
μην αφήνει ρινίσματα.  (Μεσσαίες) 
140χ50χ330 mm+/- 5% 

TEMAXIO 1.100 24% 88,0000 109,1200 

28   

Σακούλες  - θήκες χάρτινες 
αποστείρωσης  με πιέτα, να είναι 
ανθεκτικές και να κλιβανίζονται σε υγρό 
κλίβανο. Κατά το άνοιγμα των θηκών να 
μην αφήνει ρινίσματα.  (Μικρές) 
90χ50χ130 mm+/- 5% 

TEMAXIO 2.300 24% 92,0000 114,0800 

29 0420 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ – ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
140χ50χ330ΜΜ +/- 5% ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΗ ΜΟΡΦΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ , ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΧΑΡΤΙΝΗ Η ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ, ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ. ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ 
ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. 
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ 
ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.  

TEMAXIO 600 24% 600,0000 744,0000 
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30 0421 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ – ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
190 Χ 65 Χ 330 ΜΜ +/- 5% ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΗ ΜΟΡΦΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ , ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΧΑΡΤΙΝΗ Η ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ, ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ. ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ 
ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. 
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ 
ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.  

TEMAXIO 2.000 24% 2000,0000 2480,0000 

31 0422 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ – ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  
90 Χ 50 Χ 130 ΜΜ +/- 5% ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΗ ΜΟΡΦΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ , ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΧΑΡΤΙΝΗ Η ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ, ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ. ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ 
ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. 
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ 
ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.  

TEMAXIO 5.000 24% 5000,0000 6200,0000 

32 0430 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ – ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ100 Χ 600 ΜΜ +/- 
5% ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ  
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΜΟΡΦΗ, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ , ΜΕ 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΧΑΡΤΙΝΗ Η 
ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ, 
ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ. ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ 
ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. 
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ 
ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.  

TEMAXIO 1.000 24% 1000,0000 1240,0000 

33   

ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ 
ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
1. Να είναι κατασκευασμένο μη υφασμένο 
από καλής ποιότητας υλικό κατάλληλο για 
χρήση 
στον κλίβανο πλάσματος. 
2. Να είναι μεγάλης αντοχής, μαλακό, 
αντιαλλεργικό, μη τοξικό, εύχρηστο και 
εύκολο στο 
δίπλωμα. 
3. Να αντιστέκεται στα υγρά, όπως νερό, 
αλκοόλες, αίμα ιωδιούχα διαλύματα κλπ. 
Να μην 
αφήνει ινίδια κατά το τύλιγμα και το 
ξετύλιγμα των πακέτων και να έχει ισχυρή 
φραγή στα 
βακτηρίδια. 
4.Να έχει χαμηλή μνήμη επαναφοράς μετά 
την αποστείρωση βοηθώντας την άσηπτη 
τεχνική.                                                                             
5. ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 100CM*100CM (+/- 5) 

TEMAXIO 50 24% 50,0000 62,0000 
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 ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΟΥ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ 
ΠΑΚΕΤΩΝ ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΓΡΟ 
ΚΛΙΒΑΝΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
1. Να είναι χαρτί από μη υφασμένο υλικό 
(non woven) βάρους 40gr/m2 και 60 
gr/m2, πέντε στρωμάτων αποτελούμενο 
από ινίδια πολυπροπυλενίου 
2.Να είναι κατασκευασμένο από καλής 
ποιότητας υλικό μεγάλης αντοχής, 
μαλακό, αντιαλλεργικό, μη τοξικό, 
εύχρηστο και εύκολο στο δίπλωμα. 
3.Να αντιστέκεται στα υγρά, όπως νερό, 
αλκόολες, αίμα, ιωδιούχα διαλύματα κλπ. 
4.Να μην αφήνει ινίδια κατά το τύλιγμα 
και το ξετύλιγμα των πακέτων και να έχει 
ισχυρή φραγή στα βακτηρίδια. 
5.Να έχει χαμηλή μνήμη επαναφοράς μετά 
την αποστείρωση βοηθώντας την άσηπτη 
τεχνική. 
6.Να διατίθεται σε συσκευασία τέτοια 
(νάιλον σακούλα εσωτερικά, χάρτινο 
κιβώτιο εξωτερικά), ώστε το προϊόν να 
προστατεύεται από σκόνη, τσάκισμα, 
σχίσιμο κλπ κατά την αποθήκευσή του. 
7.Να αναγράφεται στη συσκευασία η 
ημερομηνία παραγωγής-λήξης και ο 
αριθμός παρτίδα 
8. Διαφόρων διαστάσεων 
9. Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με 
το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 11607 και 
να φέρουν σήμανση CE. 
10. Να κατατίθεται προς επιβεβαίωση των 
ζητουμένων τεχνικών προδιαγραφών το  
ξενόγλωσσο φυλλάδιο με τη μετάφρασή 
του στα Ελληνικά και το Φυλλάδιο 
Τεχνικών  
Χαρακτηριστικών (Technical Data Sheet) 
του κατασκευαστή.                                                            
11. ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 100Χ100  βάρους 
60gr/m2 

TEMAXIO 15.000 24% 3300,0000 4092,0000 
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BOWIE DICK   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Το πακέτο να αποτελείται από χάρτινα 
πορώδη φύλλα και ενδιάμεσα να φέρει 
φύλλο δείκτη με χημική μελάνη 
ελεύθερη μολύβδου και όλων των 
βαρέων μετάλλων. Το φύλλο δείκτης να 
φέρει τυπωμένα τα δεδομένα του κύκλου 
αποστείρωσης (ημερομηνία, αριθμός 
κλιβάνου…) έτσι ώστε να είναι έτοιμο για 
αρχειοθέτηση. Το κάθε πακέτο να 
αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής και 
λήξης, τις απαιτήσεις του κύκλου 
(θερμοκρασία/χρόνος..). Να υπάρχει 
ερμηνευτικός πίνακας σφαλμάτων στον 
εξωτερικό χώρο κάθε ατομικής 
συσκευασίας να υπάρχει τυπωμένος 
χώρος αναγραφής της ημερομηνίας. 
Η χρωματική αλλαγή του φύλλου δείκτη 
να είναι εύκολης και άμεσης ερμηνείας. Να 
ανιχνεύει στους κλιβάνους ατμού, εκτός 
της παρουσίας αέρα και οποιαδήποτε άλλη 
βλάβη του κλιβάνου.   

TEMAXIO 350 24% 241,5000 299,4600 
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ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ SET 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. Να είναι κατάλληλα για καθαρισμό 
χειρουργικών εργαλείων παντός τύπου 
2. Να διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία 
διαστάσεων και ποιότητας υλικού 
(συρμάτινη, νάιλον τρίχα κλπ) για 
καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη 
3. Να προσφέρονται σε διάφορους 
τύπους, ανάλογα με το προς καθαρισμό 
χειρουργικό εργαλείο π.χ. ειδικό 
βουρτσάκι για καθαρισμό εργαλείων που 
έχουν λεπτούς αυλούς (ενδοσκόπια, 
λαπαροσκοπικά εργαλεία κλπ) 
4. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από 
τον ΕΟΦ, καθώς και από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση με την ένδειξη CE τυπωμένη σε 
κάθε συσκευασία. 

TEMAXIO 25 24% 50,0000 62,0000 

37   ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΟΝΥΧΩΝ  TEMAXIO 15 24% 30,0000 37,2000 
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 Σπρέϋ λίπανσης χειρουργικών 
εργαλείων 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Να επιτρέπει την αποστείρωση των 
εργαλείων σε κλίβανο ατμού, ξηρό και 
πλάσματος. 
Να μην δημιουργεί κηλίδες 
(αποχρωματισμό) πάνω στα εργαλεία. 
Να  διαθέτει πιστοποιητικά τοξικολογικής 
ασφάλειας.  
Να έχει έγκριση από Γ.Χ.Κ. για την νόμιμη 
κυκλοφορία του.Να φέρει τη σήμανση CE 
ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.    

TEMAXIO 6 24% 51,0000 63,2400 

39   

 ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ AESCULAP ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΚΟΥΤΙΑ (containers) ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 
KAI ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ME ΔΙΑΜΕΤΡΟ 19 
ΕΚ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. Να είναι μιας χρήσεως με χημικό δείκτη 
στο πάνω μέρος τους. Ο χημικός δείκτης 
να μην είναι τοξικός. 
2. Μικροπορώδες για να επιτρέπει μόνο τη 
διείσδυση του ατμού και να εμποδίζει τους 
μικροοργανισμούς 
3. Να είναι ελαστικό, ώστε να αντέχει 
στην πίεση κατά την αποστείρωση 
4. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης σε 
κάθε συσκευασία. 
5. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ένδειξη CE 
τυπωμένη σε κάθε συσκευασία. 
6. Να διατίθεται σε συσκευασία τέτοια 
(νάιλον σακούλα εσωτερικά, χάρτινο 
κιβώτιο εξωτερικά), ώστε το προϊόν να 
προστατεύεται από σκόνη, τσάκισμα, 
σχίσιμο κλπ κατά την αποθήκευσή του 
7. Να κατατεθούν επαρκή δείγματα .                                                                                                       
8.ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ με διάμετρο 19εκ. 

TEMAXIO 2.000 24% 500,0000 620,0000 
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 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗ 
ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Σακούλες προστασίας από τη σκόνη από 
ισχυρό πλαστικό με φαρδιά αυτοκόλλητη 
ταινία και με  εγκοπή για εύκολο άνοιγμα 
διαστάσεων:  55×76 cm+/- 5% 

TEMAXIO 50 24% 24,5000 30,3800 
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Υγρό απολυμαντικό 
θερμοευαίσθητων υλικων (σαμπό και 
χειρουργικά εργαλεία) αυτόματου 
πλυντηρίου MIELE  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  
Υγρό απολυμαντικό σε συμπυκνωμένη 
μορφή θερμοευαίσθητων υλικων για 
χρήση σε αυτόματο πλυντηρίο MIELE  και 
χημική απολύμανση στους 60°C αλκαλικό, 
με PH 10-12 περίπου, με ευρύ 
απολυμαντικό φάσμα ( βακτήρια, ιούς, 
μύκητες, μυκοβακτηρίδια), χαμηλού 
αφρισμού. Να περιέχει αλδεϋδες ( όχι 
φορμαλδεϋδη) σε χαμηλή περιεκτικότητα 
κάτω του 20%για λόγους οσμής.Να είναι 
του ίδιου κατασκευαστή με το 
ουδετεροποιητικό και το απορρυπαντικό 
για λόγους συμβατότητας. Να δίνεται το 
κοστος διαλύματος μετά την 
προτεινόμενη (κατασκευαστική) 
δοσολογία. να φέρει σήμανση CE ως 
ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση 
στο Ε.Μ.Χ.Π. (Εθνικό Μητρώο Χημικών 
Προϊόντων). Να κατατεθούν το  
ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με 
επιθυμητή την ακριβή μετάφραση στα 
Ελληνικά, το Δελτίο Δεδομένων 
ασφαλείας σύμφωνα με οδηγία Ε.Ε 
1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 
1272/2008 CLP, καταχώρηση στο 
Ε.Μ.Χ.Π., CE και η πιστοποίηση 
συμβατότητας για το αυτόματο πλυντήριο 
χειρουργικών εργαλείων MIELE. 

ΚΙΛΟ 20 24% 300,0000 372,0000 

42 2795 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ MIELE ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΜΠΟ .                                                                          
Με μεταπυριτικό άλας του Νατρίου, 
αλκαλικού pH 11-13, χαμηλού αφρισμού, 
να μην επηρεάζεται από την σκληρότητα 
του νερού, προτεινόμενη από  τον 
κατασκευαστή του πλυντηρίου (MIELE) 
.Να συνοδεύεται από δοσομετρικό δοχείο. 
Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το 
ουδετεροποιητικό και το απολυμαντικό για 
λόγους συμβατότητας. Να δίνεται το 
κοστος διαλύματος μετά την 
προτεινόμενη (κατασκευαστική) 
δοσολογία. να φέρει σήμανση CE ως 
ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση 
στο Ε.Μ.Χ.Π. (Εθνικό Μητρώο Χημικών 
Προϊόντων). Να κατατεθούν το 
ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με 
επιθυμητη την ακριβή μετάφραση στα 
Ελληνικά, το Δελτίο Δεδομένων 
ασφαλείας σύμφωνα με οδηγία Ε.Ε 
1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 
1272/2008 CLP, καταχώρηση στο 
Ε.Μ.Χ.Π., CE και η πιστοποίηση 
συμβατότητας για το αυτόματο πλυντήριο 
χειρουργικών εργαλείων MIELE. 

ΚΙΛΟ 50 24% 390,0000 483,6000 
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ΥΓΡΟ ΟΞΙΝΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ MIELE ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΜΠΟ                                               
Συμπυκνωμένο όξινο υγρό με 
περιεκτικότητα οξέων άνω του 30% για 
την ουδετεροποίηση των αλκαλικών 
υπολειμμάτων, καθώς και την αφαίρεση 
αλάτων ασβεστίου κ.α. Να έχει pH 1,5-3,0 
χωρίς τασιενεργά. να μην περιέχει 
ανόργανα οξέα και να είναι φιλικό στο 
περιβαλλον. Να είναι του ίδιου 
κατασκευαστή με το απορρυπαντικό και 
το απολυμαντικό για λόγους 
συμβατότητας. Να δίνεται το κοστος 
διαλύματος μετά την προτεινόμενη 
(κατασκευαστική) δοσολογία. να φέρει 
σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν 
και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. (Εθνικό 
Μητρώο Χημικών Προϊόντων). Να 
κατατεθούν το ξενόγλωσσο φυλλάδιο 
(prospectus) με επιθυμητή την ακριβή 
μετάφραση στα Ελληνικά, το Δελτίο 
Δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με 
οδηγία Ε.Ε 1907/2006 και τον κανονισμό 
ΕΚ. 1272/2008 CLP, καταχώρηση στο 
Ε.Μ.Χ.Π., CE και η πιστοποίηση 
συμβατότητας για το αυτόματο πλυντήριο 
χειρουργικών εργαλείων MIELE. 

ΛΙΤΡΑ 20 24% 136,0000 168,6400 
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 Μικρόκκοκο Αλατι πλυντηρίου 
MIELE χειρουργικών εργαλείων  

ΚΙΛΟ 20 24% 160,0000 198,4000 

45 0292 

Μπλούζες μιας χρήσης 
Μιας χρήσης αποστειρωμένη  από υλικό 
με συμπεριφορά ανάλογη του υφάσματος, 
ανθεκτικές, με μανσέτες ασφαλείας στα 
μανίκια και ασφαλές δέσιμο. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ NON 
WOVEN ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 
ΠΟΥ ΝΑ ΔΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΖΩΝΗ 
ΣΤΗ ΜΕΣΗ. Να είναι αδιαπέραστη από 
μικροοργανισμούς αλλά αεροδιαπερατή 
και σε όλα τα μεγέθη(L,XL,). 

TEMAXIO 800 24% 683,2000 847,1680 

46 1872 

Μπλούζες μιας χρήσης 
Μιας χρήσης ενισχυμένες, 
αποστειρωμένη σε ακτινοβολία γ από 
υλικό με συμπεριφορά ανάλογη του 
υφάσματος, ανθεκτικές , με πρόσθετες 
ενισχύσεις στο θώρακα και τα μανίκια, για 
προστασία από υψηλού κινδύνου 
ασθένειες, να είναι μακριά για μεγαλύτερη 
ασφάλεια ακόμα και σε καθιστή θέση, με 
μανσέτες ασφαλείας στα μανίκια και 
ασφαλές δέσιμο. Να είναι αδιαπέραστη 
από μικροοργανισμούς αλλά 
αεροδιαπερατή και σε όλα τα μεγέθη.( 
L,XL). 

TEMAXIO 800 24% 748,0000 927,5200 
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 Αυτοκόλλητα Οθόνια 137cm*137cm 
(Οφθαλμολογικά με σάκο συλλογής 
υγρών) 

TEMAXIO 350 24% 2800,0000 3472,0000 

48 0209 

Κάλυμμα για ακτινολογικό μηχάνημα  
C-ARM.   
  Drape - Tube Cover (30cm x 193cm) 
Foot Switch 
 Cover W / Drawstring [2ea] [76cm x 
66cm]. Μιας χρήσης αποστειρωμένα από 
υλικό με συμπεριφορά ανάλογη του 
υφάσματος, ανθεκτικά. Να είναι 
αδιαπέραστα από μικροοργανισμούς αλλά 
αεροδιαπερατά σε όλα τα προτεινόμενα 
μεγέθη  

TEMAXIO 250 24% 975,0000 1209,0000 

49 0210 

Χειρουργικά Καλύμματα Καλωδίων . 
Μιας χρήσης, αποστειρωμένα, από υλικό 
με συμπεριφορά ανάλογη του υφάσματος, 
ανθεκτικά. Να είναι αδιαπέραστα από 
μικροοργανισμούς αλλά αεροδιαπερατά 
Διαστάση: 13*250cm ±5% 

TEMAXIO 350 24% 143,1500 177,5060 
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Καλύμματα Κασέτας Ακτινολογικού 
60*60cm. Μιας χρήσης αποστειρωμένα 
από υλικό με συμπεριφορά ανάλογη του 
υφάσματος, ανθεκτικά. Να είναι 
αδιαπέραστα από μικροοργανισμούς αλλά 
αεροδιαπερατά. 

TEMAXIO 350 24% 215,9500 267,7780 

51 1824 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ.                                     
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ.  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5,5cm-
ΥΨΟΣ 8cm-ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 16cm. 
ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΘΗΚΗΣ  
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ, 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 
ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ.    

ΤΕΜΑΧΙΟ 300 24% 369,0000 457,5600 

52 0459 

Χειρουργικά Πεδία αποστειρωμένα 
75*90cm +-10% δύο στρωμάτων. 
Μιας χρήσης, αποστειρωμένα, από υλικό 
με συμπεριφορά ανάλογη του υφάσματος, 
ανθεκτικά. Να είναι αδιαπέραστα από 
μικροοργανισμούς αλλά αεροδιαπερατά  

TEMAXIO 3.500 24% 595,0000 737,8000 
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Χειρουργικά Πεδία αυτοκόλλητα 
150*240cm +-10% τριών 
στρωμάτων. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 3 
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ 
ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ, 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

TEMAXIO 250 24% 400,0000 496,0000 

54 0457 

  Χειρουργικά Πεδία αποστειρωμένα 
50x60cm +-10% με οπή 6cm δύο 
στρωμάτων με οπή.Μιας χρήσης 
αποστειρωμένα από υλικό με 
συμπεριφορά ανάλογη του υφάσματος, 
ανθεκτικά. Να είναι αδιαπέραστα από 
μικροοργανισμούς αλλά αεροδιαπερατά . 
Με αυτοκόλλητο γύρω απο την οπή. 

TEMAXIO 3.500 24% 560,0000 694,4000 



 

Σελίδα 34 

55   

Χειρουργικά Πεδία με Αυτοκόλητο 
75*90cm +-10% τριών στρωμάτων. 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 
ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ, 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

TEMAXIO 250 24% 250,0000 310,0000 

56   

Χειρουργικά Πεδία με τριών 
στρωμάτων με οπή 6εκ 
225*320cm+-10%. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 
3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ 
ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ, 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

TEMAXIO 10 24% 20,0000 24,8000 

57 3166 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΚΟ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΠΟΔΩΝ >60cm.ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΑΝΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΙΔΙΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ "ΣΙΤΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΗΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΙΣΤΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

TEMAXIO 30 24% 123,0000 152,5200 

58 2571 

ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΘ/ΚΩΝ. 
ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΘ/ΚΩΝ.  
Χειρουργικό  πεδίο αποστειρωμένο 
κάθετης απομόνωσης συνολικών 
διαστάσεων 320-340CM ±10% Χ 240-
260CM ±10%  , με αυτοκόλλητο 
τεμνόμενο οθώνιο, με σάκο συλλογής 
υγρών με ενσωματωμένο έλασμα για 
διατήρηση του ανοίγματος, με δίχτυ 
συγκράτησης και κάνουλα αποχέτευσης 
υγρών, με αυτοκόλλητη λωρίδα σε όλο το 
μήκος της άνω πλευράς για σταθερή 
τοποθέτηση στο πλαίσιο 

TEMAXIO 200 24% 1900,0000 2356,0000 



 

Σελίδα 35 

59 0442 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 100 Χ 150 CM 
Μ.Χ. +-10% ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 3 
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ 
ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ, 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

TEMAXIO 800 24% 345,5200 428,4448 

60 0443 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 150 Χ 180 CM 
Μ.Χ+-10% ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 3 
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ 
ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ, 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

TEMAXIO 2.000 24% 1600,0000 1984,0000 



 

Σελίδα 36 

61 0450 

ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΓΙΑ 
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΜΠΟΤΑ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 
ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ, 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

TEMAXIO 100 24% 1000,0000 1240,0000 

62 0464 

ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΓΙΑ 
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥ .ΜΕ ΜΠΟΤΑ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 
ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ, 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

TEMAXIO 50 24% 400,0000 496,0000 

63 1508 

ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΓΙΑ 
ΑΡΘΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΝΑ 
ΕΧΕΙ ΜΠΟΤΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 
ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ, 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

TEMAXIO 100 24% 940,0000 1165,6000 
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64   

ΠΑΚΕΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Μ. ΧΡ. 
ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ  Για επεμβάσεις 
λαπαροτομίας από μη υφασμένο υλικό 3 
στρωμάτων απορροφητικά και 
αδιαπέραστα από υγρασία και βακτήρια, 
να αναγράφεται η ημερομηνία 
αποστείρωσης και λήξης να έχει ένδειξη 
CE και να περιέχει τα παρακάτω σ' αυτές 
τις διαστάσεις περίπου   - κάλυμμα 
τραπεζιού εργαλείων 200cmX150cm 
τεμάχιο ένα (1)   - χειρουργικό σεντόνι να 
έχει αυτοκόλλητο πλάτους στην μία 
πλευρά πλάτους έως 5cmπερίπου 
150cmX240cm τεμάχιο ένα (1)   - 
χειρουργικό σεντόνι να έχει αυτοκόλλητο 
πλάτους στη μία πλευρά πλάτους έως 5cm 
περίπου 150cmX180cm τεμάχιο ένα (1)   - 
χειρουργικό σεντόνι να έχει αυτοκόλλητο 
πλάτους στην μία πλευρά πλάτους έως 
5cm περίπου 75cmX90cmτεμάχια δύο (2)  
- αυτοκόλλητες ταινίες 
10cmX55cmτεμάχιο ένα (1)   - 
χειροπετσέτες τεμάχια δύο (2)  

TEMAXIO 100 24% 340,0000 421,6000 

65 93102 

ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ με Σήμανση CE 
Δείκτες αλλαγής για αποστείρωση σε ατμό 
η αλλαγή των οποίων να φαίνεται αμέσως 
χωρίς πρόσθετες κινήσεις. 
Άσπρο χαρτί που ανθίστανται στην 
υγρασία και επιτυχαίνει υψηλό επίπεδο 
προστασίας ενάντια στα βακτήρια μη 
ανακυκλωμένο. 
Τέτοια συνοχή ινών που να αποκλείει κατά 
το άνοιγμα του πακέτου ινίδια τα οποία 
μπορεί να πέσουν στα αποστειρωμένα 
υλικά. 
Η ένωση της ραφής των δύο πλευρών να 
είναι κατά μήκος συνεχής και ομοιόμορφη. 
Να κλείνουν με τριπλή θερμοσυγκόλληση  
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 100mm x 200mm.+-
5% 

ΤΕΜΑΧΙΑ  5 24% 48,0000 59,5200 

66 93103 

ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ με Σήμανση CE 
Δείκτες αλλαγής για αποστείρωση σε ατμό 
η αλλαγή των οποίων να φαίνεται αμέσως 
χωρίς πρόσθετες κινήσεις. 
Άσπρο χαρτί που ανθίστανται στην 
υγρασία και επιτυχαίνει υψηλό επίπεδο 
προστασίας ενάντια στα βακτήρια μη 
ανακυκλωμένο. 
Τέτοια συνοχή ινών που να αποκλείει κατά 
το άνοιγμα του πακέτου ινίδια τα οποία 
μπορεί να πέσουν στα αποστειρωμένα 
υλικά. 
Η ένωση της ραφής των δύο πλευρών να 
είναι κατά μήκος συνεχής και ομοιόμορφη. 
Να κλείνουν με τριπλή θερμοσυγκόλληση  
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 150mm x 200mm.+-
5% 

ΤΕΜΑΧΙΑ  5 24% 70,0000 86,8000 

67 93101 

ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ με Σήμανση CE 
Δείκτες αλλαγής για αποστείρωση σε ατμό 
η αλλαγή των οποίων να φαίνεται αμέσως 
χωρίς πρόσθετες κινήσεις. 
Άσπρο χαρτί που ανθίστανται στην 
υγρασία και επιτυχαίνει υψηλό επίπεδο 
προστασίας ενάντια στα βακτήρια μη 
ανακυκλωμένο. 
Τέτοια συνοχή ινών που να αποκλείει κατά 
το άνοιγμα του πακέτου ινίδια τα οποία 
μπορεί να πέσουν στα αποστειρωμένα 
υλικά. 
Η ένωση της ραφής των δύο πλευρών να 
είναι κατά μήκος συνεχής και ομοιόμορφη. 
Να κλείνουν με τριπλή θερμοσυγκόλληση  
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 50mm x 200mm.+-5% 

ΤΕΜΑΧΙΑ  5 24% 26,0000 32,2400 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

   
42.455,120

0 
52.644,348
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Β)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
 
  

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟ
Σ  

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 2008 

Βιολογικός δείκτης για  κλιβάνους 
ατμού 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
Βιολογικός δείκτης για  κλιβάνους ατμού 
σε αμπούλες άμεσης ανάγνωσης με 
σπόρους  B. Stearothermophilus, με 
αντίστοιχους επωαστήρες. Κατάλληλο για 
κύκλους  αποστείρωσης 121⁰C -134⁰C σε 

κλιβάνους ατμού  
Να δίνει αποτέλεσμα το αργότερο σε  3 
ώρες. Να κατατίθεται FDA, prospectus και 
φυλλάδιο οδηγιών στα  Ελληνικά επί ποινή 
απόρριψης. Να συνοδεύεται από 
τουλάχιστον δύο επωαστήρες .Η συσκευή 
του επωαστήρα για τους βιολογικούς 
δείκτες να διαθέτει τουλάχιστον 10 θέσεις 
επώασης, να έχει τη δυνατότητα οπτικής 
και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων 
και συναγερμό σε περίπτωση 
λανθασμένου αποτελέσματος.  ΝΑ 
ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ 
ΔΙΕΘΝΗ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ EN ISO 
9001-EN ISO 13485  ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΥ ΚΑΙ EN ISO 9001 ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  KAI EN 
ISO11138:2017επί ποινή απόρριψης. 

TEMAXIO 700 24% 4165,0000 5164,6000 

2 0098 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ 
ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ.                                                                               
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 
ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΆΝΕ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟΥ. 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΟΛΛΑΣ ΣΤΟ 
ΥΦΑΣΜΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΝΕΧΌΜΕΝΗ  ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ( ΑΠΌΤΟΜΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ) ΑΝΑ ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ.  

TEMAXIO 400 24% 495,2000 614,0480 

3 1243 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ   ΧΗΜΙΚΟΙ 
ΑΤΜΟΥ.                                                                                          
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΥΘΕΙΣ  ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΕ ΜΑΚΡΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ- ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ 
ΕΓΚΟΠΗ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΊΝΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΥΟ 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [19Χ190mm] 

TEMAXIO 8.000 24% 152,0000 188,4800 

4   

Ταινίες αποστείρωσης για κλίβανο 
πλάσματος.                                                        
Εξωτερικός χημικός δείκτης σε ρολό 
κατάλληλος για κλίβανο HMTS - 
40E(plasma), αυτοκόλλητος με φαρδιά 
επιφάνεια και πολύ σταθερό κόλλημα. Να 
έχει ένδειξη CE και ISO οδηγίες στα 
ελληνικά καθώς και ημερομηνία 
παράγωγης και λήξης.  

TEMAXIO 30 24% 450,0000 558,0000 
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5   

 Εσωτερικός δείκτης κλιβάνου ατμού 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
Ολοκληρωμένος πολύ παραμετρικός 
χημικός, εσωτερικός δείκτης κλιβάνου 
ατμού κατηγορίας 5 συμφωνα με το EN 
ISO11140-1, μετακινούμενης χημικής 
μελάνης μέσα σε παράθυρο,ελεύθερος 
μολύβδου και βαρέων μετάλλων να 
αντιδρά σε όλες τις σημαντικές 
παραμέτρους  (χρόνο, θερμοκρασία, 
ατμό) της αποστείρωσης, για τα 
προγράμματα θερμοκρασίας 121 εως και 
134 βαθμών Κελσίου. Να είναι 
συσκευασμένοι σε σακούλα αλουμινίου 
για την προστασία απο το ηλιακό φως και 
την υγρασία. Να κατατίθεται φυλλάδιο 
οδηγιών & πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
με το EN ISO 11140-1 επί ποινή 
απόρριψης.   

TEMAXIO 3.000 24% 57,0000 70,6800 

6 2802 

Χημικοί εσωτερικοί δείκτες 
αποστείρωσης για κλίβανο 
πλάσματος HMTS 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Να φέρουν ένδειξη με την αναμενόμενη 
αλλαγή του δείκτη μετά την έκθεση στο 
μέσο αποστείρωσης. Η αλλαγή του 
χρωματισμού να είναι εμφανής και 
ευδιάκριτη. 
Να φέρουν ένδειξη ότι είναι συμβατά με 
τον κλίβανο πλάσματος HMTS. Το κάθε 
πακέτο δεικτών ή αυτοκόλλητων ταινιών 
να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες και 
πληροφορίες όπως :  
α) Αναμενόμενη αλλαγή μετά την έκθεση 
στο μέσο αποστείρωσης. 
β) Βασικές παραμέτρους που έχει 
σχεδιαστεί να ανιχνεύει. 
γ) Ημερομηνία παραγωγής και λήξεως. 
δ) Κωδικός παραγωγής. 
ε) Συνθήκες αποθήκευσης. 
στ) Οδηγίες χρήσης στην ελληνική 
γλώσσα και κατασκευαστικός οίκος. 
Να είναι σε συσκευασία και μέσα σε 
χαρτοκιβώτια για ασφαλέστερη φύλαξη 
και αποθήκευση.  
Τόσο στηn ατομική συσκευασία όσο και 
εξωτερικά να αναγράφεται η ημερομηνία 
λήξης, ο κωδικός παραγωγής και η 
σήμανση CE. 
Να κατατεθεί πιστοποίηση 
καταλληλότητας του προσφερόμενου 
υλικού από τον κατάλληλο Οργανισμό, ότι 
πληροί τις συνθήκες αποστείρωσης                                           

TEMAXIO 600 24% 153,6000 190,4640 
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7 2801 

 Βιολογικοί δείκτες για κλίβανο 
πλάσματος.                                                                              
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 24ΩΡΟΥ 
αποστείρωσης για κλίβανο πλάσματος  
PLASMA HMTS-40E σε μορφή 
αμπούλας για τον έλεγχο αποστείρωσης 
σε κλίβανο υπεροξειδίου του υδρογόνου.   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
Να φέρουν ένδειξη με την αναμενόμενη 
αλλαγή χρώματος του δείκτη μετά την 
έκθεση στο μέσο  
αποστείρωσης. 
Να διαθέτουν σπόρους του γένους  
Bacillus Stearothermophilus σε 
πληθυσμό τουλάχιστον 1,8 εκατομμυρίων. 
Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από 
τεχνικές οδηγίες όπως :  
α) Βασικές παράμετροι που έχει 
σχεδιαστεί να ανιχνεύει. 
β) Αναμενόμενη αλλαγή, μετά την έκθεση 
στο μέσο αποστείρωσης. 
γ) Ημερομηνία παραγωγής και λήξεως . 
δ) Κωδικός παραγωγής. 
ε) Συνθήκες αποθήκευσης. 
στ) Οδηγίες χρήσεως στην ελληνική 
γλώσσα. 
Να είναι σύμφωνοι με τις διεθνείς 
προδιαγραφές και να έχουν πιστοποιητικό 
CE.               
Να κατατεθεί η πιστοποίηση της 
καταλληλότητας του προσφερόμενου 
υλικού από τον κατάλληλο οργανισμό, ότι 
πληροί τις συνθήκες αποστείρωσης 
(μείωση στελεχών κατά 6 10g).                                                                                                                         
Να κατατεθεί  πιστοποίηση συμβατότητας 
με τον κλίβανο PLASMA HMTS-40E  του 
νοσοκομείου μας 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ 
για την επώαση των βιολογικών δεικτών 

TEMAXIO 150 24% 570,0000 706,8000 

8   

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ για κλίβανο 
ατμού 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Καταγραφικό χαρτί σε ρολό για κλίβανο 
ατμού  όλων των τύπων και διαφόρων 
διαστάσεων        

TEMAXIO 10 24% 30,0000 37,2000 

9 2800 
Φιαλίδιο H2O2 για κλίβανο 
αποστείρωσης πλάσματος HMTS 

TEMAXIO 10 24% 1750,0000 2170,0000 

10   
 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ για κλίβανο 
πλάσματος HMTS                               

TEMAXIO 5 24% 15,0000 18,6000 

11   
Μάρτυρας αποστείρωσης ξηρού 
κλιβάνου σε αμπούλες 

TEMAXIO 50 24% 150,0000 186,0000 

    

Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                          
Θήκες αποστείρωσης αυτοκόλλητες, 
πολλαπλής πλαινής συρραφής, με έτοιμη 
προδίπλωση με δύο χημικούς δείκτες ( 
ατμού, οξειδίου του αιθυλενίου ) χωρίς 
διάτρηση και χαρτί βάρους ανώτερο ή ίσο 
των 60 gr/m και με πλαστικό φίλμ 
πολλαπλών στρωμάτων, διαφόρων 
διαστάσεων. 
Να μην είναι υδατοπερατές, να φέρουν 
τους δείκτες αποστείρωσης μεταξύ 
χαρτιού και πλαστικού έξω όμως από την 
περιοχή του προς αποστείρωση υλικού. Οι 
πλαϊνές συγκολλήσεις να είναι τριών ή 
τεσσάρρων σειρών για μεγαλύτερη 
αντοχή. 
Να είναι ανθεκτικές και να μην σχίζονται 
ούτε να αφήνουν ινίδια κατά το άνοιγμα 
τους μετά τον κλιβανισμό.  
Να διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις 
(απόκλιση +/- 10%):                                             

          

12   90mmΧ200mm TEMAXIO 2.000 24% 19,8000 24,5520 

13 0424 100mmΧ300mm TEMAXIO 3.500 24% 55,3000 68,5720 
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14   130mmΧ300mm TEMAXIO 1.000 24% 23,9000 29,6360 

15   140mmΧ400mm TEMAXIO 4.000 24% 320,0000 396,8000 

16 0425 150mmΧ400mm TEMAXIO 2.000 24% 39,6000 49,1040 

17 1374 190mmΧ350mm TEMAXIO 1.000 24% 44,8000 55,5520 

18   200mmΧ360mm TEMAXIO 300 24% 24,0000 29,7600 

19 0426 300mmΧ450mm TEMAXIO 1.450 24% 113,1000 140,2440 

20   400mmΧ650mm TEMAXIO 1.000 24% 100,0000 124,0000 

    

Θήκες θερμοσυγκολούμενες επίπεδες 
μη αυτοκόλλητες 
Να διαθέτουν χάρτινη επιφάνεια, 
70gm/m2 και άνω, με πλαϊνή ραφή 
μεγάλης αντοχής, με δείκτες εσωτερικά 
τυπωμένους μεταξύ χάρτινης επιφάνειας 
και films , με δείκτη κατεύθυνσης 
ανοίγματος με πλαστικό film πολλαπλών 
στρωμάτων , να αναγράφονται οι 
συνθήκες αποθήκευσης. Κατά το άνοιγμα 
των θηκών να μην θρυμματίζεται το φιλμ 
και να μην αφήνει ρινίσματα. 
Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ISO 11607. 
NA ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE  
Να διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις 
(απόκλιση +/- 10%): 

          

21   250mmΧ480mm TEMAXIO 1.000 24% 1000,0000 1240,0000 

22   100mmΧ260mm TEMAXIO 2.000 24% 2000,0000 2480,0000 

23   150mmΧ400mm TEMAXIO 1.000 24% 1000,0000 1240,0000 

24   250mmΧ450mm TEMAXIO 500 24% 500,0000 620,0000 

25   300mmΧ420mm TEMAXIO 500 24% 500,0000 620,0000 

26   

Σακούλες  - θήκες χάρτινες 
αποστείρωσης  με πιέτα, να είναι 
ανθεκτικές και να κλιβανίζονται σε υγρό 
κλίβανο. Κατά το άνοιγμα των θηκών να 
μην αφήνει ρινίσματα.  (Μεγάλες) 
190χ65χ330 mm+/- 5% 

TEMAXIO 1.800 24% 162,0000 200,8800 

27   

Σακούλες  - θήκες χάρτινες 
αποστείρωσης  με πιέτα, να είναι 
ανθεκτικές και να κλιβανίζονται σε υγρό 
κλίβανο. Κατά το άνοιγμα των θηκών να 
μην αφήνει ρινίσματα.  (Μεσσαίες) 
140χ50χ330 mm+/- 5% 

TEMAXIO 1.100 24% 88,0000 109,1200 

28   

Σακούλες  - θήκες χάρτινες 
αποστείρωσης  με πιέτα, να είναι 
ανθεκτικές και να κλιβανίζονται σε υγρό 
κλίβανο. Κατά το άνοιγμα των θηκών να 
μην αφήνει ρινίσματα.  (Μικρές) 
90χ50χ130 mm+/- 5% 

TEMAXIO 2.300 24% 92,0000 114,0800 

29 0420 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ – ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
140χ50χ330ΜΜ +/- 5% ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΗ ΜΟΡΦΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ , ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΧΑΡΤΙΝΗ Η ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ, ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ. ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ 
ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. 
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ 
ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.  

TEMAXIO 600 24% 600,0000 744,0000 
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30 0421 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ – ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
190 Χ 65 Χ 330 ΜΜ +/- 5% ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΗ ΜΟΡΦΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ , ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΧΑΡΤΙΝΗ Η ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ, ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ. ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ 
ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. 
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ 
ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.  

TEMAXIO 2.000 24% 2000,0000 2480,0000 

31 0422 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ – ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  
90 Χ 50 Χ 130 ΜΜ +/- 5% ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΗ ΜΟΡΦΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ , ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΧΑΡΤΙΝΗ Η ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ, ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ. ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ 
ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. 
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ 
ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.  

TEMAXIO 5.000 24% 5000,0000 6200,0000 

32 0430 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ – ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ100 Χ 600 ΜΜ +/- 
5% ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ  
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΜΟΡΦΗ, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ , ΜΕ 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΧΑΡΤΙΝΗ Η 
ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ, 
ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ. ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ 
ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. 
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ 
ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.  

TEMAXIO 1.000 24% 1000,0000 1240,0000 

33   

ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ 
ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
1. Να είναι κατασκευασμένο μη υφασμένο 
από καλής ποιότητας υλικό κατάλληλο για 
χρήση 
στον κλίβανο πλάσματος. 
2. Να είναι μεγάλης αντοχής, μαλακό, 
αντιαλλεργικό, μη τοξικό, εύχρηστο και 
εύκολο στο 
δίπλωμα. 
3. Να αντιστέκεται στα υγρά, όπως νερό, 
αλκοόλες, αίμα ιωδιούχα διαλύματα κλπ. 
Να μην 
αφήνει ινίδια κατά το τύλιγμα και το 
ξετύλιγμα των πακέτων και να έχει ισχυρή 
φραγή στα 
βακτηρίδια. 
4.Να έχει χαμηλή μνήμη επαναφοράς μετά 
την αποστείρωση βοηθώντας την άσηπτη 
τεχνική.                                                                             
5. ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 100CM*100CM (+/- 5) 

TEMAXIO 50 24% 50,0000 62,0000 
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 ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΟΥ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ 
ΠΑΚΕΤΩΝ ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΓΡΟ 
ΚΛΙΒΑΝΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
1. Να είναι χαρτί από μη υφασμένο υλικό 
(non woven) βάρους 40gr/m2 και 60 
gr/m2, πέντε στρωμάτων αποτελούμενο 
από ινίδια πολυπροπυλενίου 
2.Να είναι κατασκευασμένο από καλής 
ποιότητας υλικό μεγάλης αντοχής, 
μαλακό, αντιαλλεργικό, μη τοξικό, 
εύχρηστο και εύκολο στο δίπλωμα. 
3.Να αντιστέκεται στα υγρά, όπως νερό, 
αλκόολες, αίμα, ιωδιούχα διαλύματα κλπ. 
4.Να μην αφήνει ινίδια κατά το τύλιγμα 
και το ξετύλιγμα των πακέτων και να έχει 
ισχυρή φραγή στα βακτηρίδια. 
5.Να έχει χαμηλή μνήμη επαναφοράς μετά 
την αποστείρωση βοηθώντας την άσηπτη 
τεχνική. 
6.Να διατίθεται σε συσκευασία τέτοια 
(νάιλον σακούλα εσωτερικά, χάρτινο 
κιβώτιο εξωτερικά), ώστε το προϊόν να 
προστατεύεται από σκόνη, τσάκισμα, 
σχίσιμο κλπ κατά την αποθήκευσή του. 
7.Να αναγράφεται στη συσκευασία η 
ημερομηνία παραγωγής-λήξης και ο 
αριθμός παρτίδα 
8. Διαφόρων διαστάσεων 
9. Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με 
το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 11607 και 
να φέρουν σήμανση CE. 
10. Να κατατίθεται προς επιβεβαίωση των 
ζητουμένων τεχνικών προδιαγραφών το  
ξενόγλωσσο φυλλάδιο με τη μετάφρασή 
του στα Ελληνικά και το Φυλλάδιο 
Τεχνικών  
Χαρακτηριστικών (Technical Data Sheet) 
του κατασκευαστή.                                                            
11. ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 100Χ100  βάρους 
60gr/m2 

TEMAXIO 15.000 24% 3300,0000 4092,0000 

35   

BOWIE DICK   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Το πακέτο να αποτελείται από χάρτινα 
πορώδη φύλλα και ενδιάμεσα να φέρει 
φύλλο δείκτη με χημική μελάνη 
ελεύθερη μολύβδου και όλων των 
βαρέων μετάλλων. Το φύλλο δείκτης να 
φέρει τυπωμένα τα δεδομένα του κύκλου 
αποστείρωσης (ημερομηνία, αριθμός 
κλιβάνου…) έτσι ώστε να είναι έτοιμο για 
αρχειοθέτηση. Το κάθε πακέτο να 
αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής και 
λήξης, τις απαιτήσεις του κύκλου 
(θερμοκρασία/χρόνος..). Να υπάρχει 
ερμηνευτικός πίνακας σφαλμάτων στον 
εξωτερικό χώρο κάθε ατομικής 
συσκευασίας να υπάρχει τυπωμένος 
χώρος αναγραφής της ημερομηνίας. 
Η χρωματική αλλαγή του φύλλου δείκτη 
να είναι εύκολης και άμεσης ερμηνείας. Να 
ανιχνεύει στους κλιβάνους ατμού, εκτός 
της παρουσίας αέρα και οποιαδήποτε άλλη 
βλάβη του κλιβάνου.   

TEMAXIO 350 24% 241,5000 299,4600 
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ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ SET 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. Να είναι κατάλληλα για καθαρισμό 
χειρουργικών εργαλείων παντός τύπου 
2. Να διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία 
διαστάσεων και ποιότητας υλικού 
(συρμάτινη, νάιλον τρίχα κλπ) για 
καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη 
3. Να προσφέρονται σε διάφορους 
τύπους, ανάλογα με το προς καθαρισμό 
χειρουργικό εργαλείο π.χ. ειδικό 
βουρτσάκι για καθαρισμό εργαλείων που 
έχουν λεπτούς αυλούς (ενδοσκόπια, 
λαπαροσκοπικά εργαλεία κλπ) 
4. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από 
τον ΕΟΦ, καθώς και από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση με την ένδειξη CE τυπωμένη σε 
κάθε συσκευασία. 

TEMAXIO 25 24% 50,0000 62,0000 

37   ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΟΝΥΧΩΝ  TEMAXIO 15 24% 30,0000 37,2000 
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 Σπρέϋ λίπανσης χειρουργικών 
εργαλείων 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Να επιτρέπει την αποστείρωση των 
εργαλείων σε κλίβανο ατμού, ξηρό και 
πλάσματος. 
Να μην δημιουργεί κηλίδες 
(αποχρωματισμό) πάνω στα εργαλεία. 
Να  διαθέτει πιστοποιητικά τοξικολογικής 
ασφάλειας.  
Να έχει έγκριση από Γ.Χ.Κ. για την νόμιμη 
κυκλοφορία του.Να φέρει τη σήμανση CE 
ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.    

TEMAXIO 6 24% 51,0000 63,2400 
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 ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ AESCULAP ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΚΟΥΤΙΑ (containers) ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 
KAI ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ME ΔΙΑΜΕΤΡΟ 19 
ΕΚ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. Να είναι μιας χρήσεως με χημικό δείκτη 
στο πάνω μέρος τους. Ο χημικός δείκτης 
να μην είναι τοξικός. 
2. Μικροπορώδες για να επιτρέπει μόνο τη 
διείσδυση του ατμού και να εμποδίζει τους 
μικροοργανισμούς 
3. Να είναι ελαστικό, ώστε να αντέχει 
στην πίεση κατά την αποστείρωση 
4. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης σε 
κάθε συσκευασία. 
5. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ένδειξη CE 
τυπωμένη σε κάθε συσκευασία. 
6. Να διατίθεται σε συσκευασία τέτοια 
(νάιλον σακούλα εσωτερικά, χάρτινο 
κιβώτιο εξωτερικά), ώστε το προϊόν να 
προστατεύεται από σκόνη, τσάκισμα, 
σχίσιμο κλπ κατά την αποθήκευσή του 
7. Να κατατεθούν επαρκή δείγματα .                                                                                                       
8.ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ με διάμετρο 19εκ. 

TEMAXIO 2.000 24% 500,0000 620,0000 

40   

 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗ 
ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Σακούλες προστασίας από τη σκόνη από 
ισχυρό πλαστικό με φαρδιά αυτοκόλλητη 
ταινία και με  εγκοπή για εύκολο άνοιγμα 
διαστάσεων:  55×76 cm+/- 5% 

TEMAXIO 50 24% 24,5000 30,3800 
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Υγρό απολυμαντικό 
θερμοευαίσθητων υλικων (σαμπό και 
χειρουργικά εργαλεία) αυτόματου 
πλυντηρίου MIELE  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  
Υγρό απολυμαντικό σε συμπυκνωμένη 
μορφή θερμοευαίσθητων υλικων για 
χρήση σε αυτόματο πλυντηρίο MIELE  και 
χημική απολύμανση στους 60°C αλκαλικό, 
με PH 10-12 περίπου, με ευρύ 
απολυμαντικό φάσμα ( βακτήρια, ιούς, 
μύκητες, μυκοβακτηρίδια), χαμηλού 
αφρισμού. Να περιέχει αλδεϋδες ( όχι 
φορμαλδεϋδη) σε χαμηλή περιεκτικότητα 
κάτω του 20%για λόγους οσμής.Να είναι 
του ίδιου κατασκευαστή με το 
ουδετεροποιητικό και το απορρυπαντικό 
για λόγους συμβατότητας. Να δίνεται το 
κοστος διαλύματος μετά την 
προτεινόμενη (κατασκευαστική) 
δοσολογία. να φέρει σήμανση CE ως 
ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση 
στο Ε.Μ.Χ.Π. (Εθνικό Μητρώο Χημικών 
Προϊόντων). Να κατατεθούν το  
ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με 
επιθυμητή την ακριβή μετάφραση στα 
Ελληνικά, το Δελτίο Δεδομένων ασφαλείας 
σύμφωνα με οδηγία Ε.Ε 1907/2006 και 
τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP, 
καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π., CE και η 
πιστοποίηση συμβατότητας για το 
αυτόματο πλυντήριο χειρουργικών 
εργαλείων MIELE. 

ΚΙΛΟ 20 24% 300,0000 372,0000 

42 2795 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ MIELE ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΜΠΟ .                                                                          
Με μεταπυριτικό άλας του Νατρίου, 
αλκαλικού pH 11-13, χαμηλού αφρισμού, 
να μην επηρεάζεται από την σκληρότητα 
του νερού, προτεινόμενη από  τον 
κατασκευαστή του πλυντηρίου (MIELE) 
.Να συνοδεύεται από δοσομετρικό δοχείο. 
Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το 
ουδετεροποιητικό και το απολυμαντικό για 
λόγους συμβατότητας. Να δίνεται το 
κοστος διαλύματος μετά την 
προτεινόμενη (κατασκευαστική) 
δοσολογία. να φέρει σήμανση CE ως 
ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση 
στο Ε.Μ.Χ.Π. (Εθνικό Μητρώο Χημικών 
Προϊόντων). Να κατατεθούν το 
ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με 
επιθυμητη την ακριβή μετάφραση στα 
Ελληνικά, το Δελτίο Δεδομένων ασφαλείας 
σύμφωνα με οδηγία Ε.Ε 1907/2006 και 
τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP, 
καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π., CE και η 
πιστοποίηση συμβατότητας για το 
αυτόματο πλυντήριο χειρουργικών 
εργαλείων MIELE. 

ΚΙΛΟ 50 24% 390,0000 483,6000 
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ΥΓΡΟ ΟΞΙΝΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ MIELE ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΜΠΟ                                               
Συμπυκνωμένο όξινο υγρό με 
περιεκτικότητα οξέων άνω του 30% για 
την ουδετεροποίηση των αλκαλικών 
υπολειμμάτων, καθώς και την αφαίρεση 
αλάτων ασβεστίου κ.α. Να έχει pH 1,5-3,0 
χωρίς τασιενεργά. να μην περιέχει 
ανόργανα οξέα και να είναι φιλικό στο 
περιβαλλον. Να είναι του ίδιου 
κατασκευαστή με το απορρυπαντικό και 
το απολυμαντικό για λόγους 
συμβατότητας. Να δίνεται το κοστος 
διαλύματος μετά την προτεινόμενη 
(κατασκευαστική) δοσολογία. να φέρει 
σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν 
και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. (Εθνικό 
Μητρώο Χημικών Προϊόντων). Να 
κατατεθούν το ξενόγλωσσο φυλλάδιο 
(prospectus) με επιθυμητή την ακριβή 
μετάφραση στα Ελληνικά, το Δελτίο 
Δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με 
οδηγία Ε.Ε 1907/2006 και τον κανονισμό 
ΕΚ. 1272/2008 CLP, καταχώρηση στο 
Ε.Μ.Χ.Π., CE και η πιστοποίηση 
συμβατότητας για το αυτόματο πλυντήριο 
χειρουργικών εργαλείων MIELE. 

ΛΙΤΡΑ 20 24% 136,0000 168,6400 

44   
 Μικρόκκοκο Αλατι πλυντηρίου 
MIELE χειρουργικών εργαλείων  

ΚΙΛΟ 20 24% 160,0000 198,4000 

45 0292 

Μπλούζες μιας χρήσης 
Μιας χρήσης αποστειρωμένη  από υλικό 
με συμπεριφορά ανάλογη του υφάσματος, 
ανθεκτικές, με μανσέτες ασφαλείας στα 
μανίκια και ασφαλές δέσιμο. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ NON 
WOVEN ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 
ΠΟΥ ΝΑ ΔΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΖΩΝΗ 
ΣΤΗ ΜΕΣΗ. Να είναι αδιαπέραστη από 
μικροοργανισμούς αλλά αεροδιαπερατή 
και σε όλα τα μεγέθη(L,XL,). 

TEMAXIO 800 24% 683,2000 847,1680 

46 1872 

Μπλούζες μιας χρήσης 
Μιας χρήσης ενισχυμένες, 
αποστειρωμένη σε ακτινοβολία γ από 
υλικό με συμπεριφορά ανάλογη του 
υφάσματος, ανθεκτικές , με πρόσθετες 
ενισχύσεις στο θώρακα και τα μανίκια, για 
προστασία από υψηλού κινδύνου 
ασθένειες, να είναι μακριά για μεγαλύτερη 
ασφάλεια ακόμα και σε καθιστή θέση, με 
μανσέτες ασφαλείας στα μανίκια και 
ασφαλές δέσιμο. Να είναι αδιαπέραστη 
από μικροοργανισμούς αλλά 
αεροδιαπερατή και σε όλα τα μεγέθη.( 
L,XL). 

TEMAXIO 800 24% 748,0000 927,5200 

47   
 Αυτοκόλλητα Οθόνια 137cm*137cm 
(Οφθαλμολογικά με σάκο συλλογής 
υγρών) 

TEMAXIO 350 24% 2800,0000 3472,0000 

48 0209 

Κάλυμμα για ακτινολογικό μηχάνημα  
C-ARM.   
  Drape - Tube Cover (30cm x 193cm) 
Foot Switch 
 Cover W / Drawstring [2ea] [76cm x 
66cm]. Μιας χρήσης αποστειρωμένα από 
υλικό με συμπεριφορά ανάλογη του 
υφάσματος, ανθεκτικά. Να είναι 
αδιαπέραστα από μικροοργανισμούς αλλά 
αεροδιαπερατά σε όλα τα προτεινόμενα 
μεγέθη  

TEMAXIO 250 24% 975,0000 1209,0000 

49 0210 

Χειρουργικά Καλύμματα Καλωδίων . 
Μιας χρήσης, αποστειρωμένα, από υλικό 
με συμπεριφορά ανάλογη του υφάσματος, 
ανθεκτικά. Να είναι αδιαπέραστα από 
μικροοργανισμούς αλλά αεροδιαπερατά 
Διαστάση: 13*250cm ±5% 

TEMAXIO 350 24% 143,1500 177,5060 
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Καλύμματα Κασέτας Ακτινολογικού 
60*60cm. Μιας χρήσης αποστειρωμένα 
από υλικό με συμπεριφορά ανάλογη του 
υφάσματος, ανθεκτικά. Να είναι 
αδιαπέραστα από μικροοργανισμούς αλλά 
αεροδιαπερατά. 

TEMAXIO 350 24% 215,9500 267,7780 

51 1824 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ.                                     
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ.  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5,5cm-
ΥΨΟΣ 8cm-ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 16cm. 
ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΘΗΚΗΣ  
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ, 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 
ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ.    

ΤΕΜΑΧΙΟ 300 24% 369,0000 457,5600 

52 0459 

Χειρουργικά Πεδία αποστειρωμένα 
75*90cm +-10% δύο στρωμάτων. 
Μιας χρήσης, αποστειρωμένα, από υλικό 
με συμπεριφορά ανάλογη του υφάσματος, 
ανθεκτικά. Να είναι αδιαπέραστα από 
μικροοργανισμούς αλλά αεροδιαπερατά  

TEMAXIO 3.500 24% 595,0000 737,8000 

53   

Χειρουργικά Πεδία αυτοκόλλητα 
150*240cm +-10% τριών 
στρωμάτων. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 3 
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ 
ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ, 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

TEMAXIO 250 24% 400,0000 496,0000 

54 0457 

  Χειρουργικά Πεδία αποστειρωμένα 
50x60cm +-10% με οπή 6cm δύο 
στρωμάτων με οπή.Μιας χρήσης 
αποστειρωμένα από υλικό με 
συμπεριφορά ανάλογη του υφάσματος, 
ανθεκτικά. Να είναι αδιαπέραστα από 
μικροοργανισμούς αλλά αεροδιαπερατά . 
Με αυτοκόλλητο γύρω απο την οπή. 

TEMAXIO 3.500 24% 560,0000 694,4000 
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Χειρουργικά Πεδία με Αυτοκόλητο 
75*90cm +-10% τριών στρωμάτων. 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 
ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ, 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

TEMAXIO 250 24% 250,0000 310,0000 

56   

Χειρουργικά Πεδία με τριών 
στρωμάτων με οπή 6εκ 
225*320cm+-10%. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 
3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ 
ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ, 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

TEMAXIO 10 24% 20,0000 24,8000 

57 3166 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΚΟ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΠΟΔΩΝ >60cm.ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΑΝΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΙΔΙΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ "ΣΙΤΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΗΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΙΣΤΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

TEMAXIO 30 24% 123,0000 152,5200 

58 2571 

ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΘ/ΚΩΝ. 
ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΘ/ΚΩΝ.  
Χειρουργικό  πεδίο αποστειρωμένο 
κάθετης απομόνωσης συνολικών 
διαστάσεων 320-340CM ±10% Χ 240-
260CM ±10%  , με αυτοκόλλητο 
τεμνόμενο οθώνιο, με σάκο συλλογής 
υγρών με ενσωματωμένο έλασμα για 
διατήρηση του ανοίγματος, με δίχτυ 
συγκράτησης και κάνουλα αποχέτευσης 
υγρών, με αυτοκόλλητη λωρίδα σε όλο το 
μήκος της άνω πλευράς για σταθερή 
τοποθέτηση στο πλαίσιο 

TEMAXIO 200 24% 1900,0000 2356,0000 



 

Σελίδα 49 

59 0442 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 100 Χ 150 CM 
Μ.Χ. +-10% ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 3 
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ 
ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ, 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

TEMAXIO 800 24% 345,5200 428,4448 

60 0443 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 150 Χ 180 CM 
Μ.Χ+-10% ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 3 
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ 
ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ, 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

TEMAXIO 2.000 24% 1600,0000 1984,0000 



 

Σελίδα 50 

61 0450 

ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΓΙΑ 
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΜΠΟΤΑ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 
ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ, 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

TEMAXIO 100 24% 1000,0000 1240,0000 

62 0464 

ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΓΙΑ 
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥ .ΜΕ ΜΠΟΤΑ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 
ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ, 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

TEMAXIO 50 24% 400,0000 496,0000 

63 1508 

ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΓΙΑ 
ΑΡΘΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΝΑ 
ΕΧΕΙ ΜΠΟΤΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 
ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ, 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

TEMAXIO 100 24% 940,0000 1165,6000 



 

Σελίδα 51 

64   

ΠΑΚΕΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Μ. ΧΡ. 
ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ  Για επεμβάσεις 
λαπαροτομίας από μη υφασμένο υλικό 3 
στρωμάτων απορροφητικά και 
αδιαπέραστα από υγρασία και βακτήρια, 
να αναγράφεται η ημερομηνία 
αποστείρωσης και λήξης να έχει ένδειξη 
CE και να περιέχει τα παρακάτω σ' αυτές 
τις διαστάσεις περίπου   - κάλυμμα 
τραπεζιού εργαλείων 200cmX150cm 
τεμάχιο ένα (1)   - χειρουργικό σεντόνι να 
έχει αυτοκόλλητο πλάτους στην μία 
πλευρά πλάτους έως 5cmπερίπου 
150cmX240cm τεμάχιο ένα (1)   - 
χειρουργικό σεντόνι να έχει αυτοκόλλητο 
πλάτους στη μία πλευρά πλάτους έως 5cm 
περίπου 150cmX180cm τεμάχιο ένα (1)   - 
χειρουργικό σεντόνι να έχει αυτοκόλλητο 
πλάτους στην μία πλευρά πλάτους έως 
5cm περίπου 75cmX90cmτεμάχια δύο (2)  
- αυτοκόλλητες ταινίες 
10cmX55cmτεμάχιο ένα (1)   - 
χειροπετσέτες τεμάχια δύο (2)  

TEMAXIO 100 24% 340,0000 421,6000 

65 93102 

ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ με Σήμανση CE 
Δείκτες αλλαγής για αποστείρωση σε ατμό 
η αλλαγή των οποίων να φαίνεται αμέσως 
χωρίς πρόσθετες κινήσεις. 
Άσπρο χαρτί που ανθίστανται στην 
υγρασία και επιτυχαίνει υψηλό επίπεδο 
προστασίας ενάντια στα βακτήρια μη 
ανακυκλωμένο. 
Τέτοια συνοχή ινών που να αποκλείει κατά 
το άνοιγμα του πακέτου ινίδια τα οποία 
μπορεί να πέσουν στα αποστειρωμένα 
υλικά. 
Η ένωση της ραφής των δύο πλευρών να 
είναι κατά μήκος συνεχής και ομοιόμορφη. 
Να κλείνουν με τριπλή θερμοσυγκόλληση  
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 100mm x 200mm.+-
5% 

ΤΕΜΑΧΙΑ  5 24% 48,0000 59,5200 

66 93103 

ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ με Σήμανση CE 
Δείκτες αλλαγής για αποστείρωση σε ατμό 
η αλλαγή των οποίων να φαίνεται αμέσως 
χωρίς πρόσθετες κινήσεις. 
Άσπρο χαρτί που ανθίστανται στην 
υγρασία και επιτυχαίνει υψηλό επίπεδο 
προστασίας ενάντια στα βακτήρια μη 
ανακυκλωμένο. 
Τέτοια συνοχή ινών που να αποκλείει κατά 
το άνοιγμα του πακέτου ινίδια τα οποία 
μπορεί να πέσουν στα αποστειρωμένα 
υλικά. 
Η ένωση της ραφής των δύο πλευρών να 
είναι κατά μήκος συνεχής και ομοιόμορφη. 
Να κλείνουν με τριπλή θερμοσυγκόλληση  
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 150mm x 200mm.+-
5% 

ΤΕΜΑΧΙΑ  5 24% 70,0000 86,8000 

67 93101 

ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ με Σήμανση CE 
Δείκτες αλλαγής για αποστείρωση σε ατμό 
η αλλαγή των οποίων να φαίνεται αμέσως 
χωρίς πρόσθετες κινήσεις. 
Άσπρο χαρτί που ανθίστανται στην 
υγρασία και επιτυχαίνει υψηλό επίπεδο 
προστασίας ενάντια στα βακτήρια μη 
ανακυκλωμένο. 
Τέτοια συνοχή ινών που να αποκλείει κατά 
το άνοιγμα του πακέτου ινίδια τα οποία 
μπορεί να πέσουν στα αποστειρωμένα 
υλικά. 
Η ένωση της ραφής των δύο πλευρών να 
είναι κατά μήκος συνεχής και ομοιόμορφη. 
Να κλείνουν με τριπλή θερμοσυγκόλληση  
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 50mm x 200mm.+-5% 

ΤΕΜΑΧΙΑ  5 24% 26,0000 32,2400 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

   
42.455,120

0 
52.644,348

8 

 
 
 



  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –   Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης Προσφερόμενων Ειδών 

Σε ότι αφορά το Φύλλο Συμμόρφωσης των Προσφερόμενων ειδών του Παραρτήματος ΙΙ, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
προσκομίσουν το έντυπο όπως αυτό δίνεται σε μορφή PDF στα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, ψηφιακά υπογεγραμμένο και 
συμπληρωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του υποδείγματος. 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΓΙΑ ΔΥΟ 
ΕΤΗ  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ-
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ 

ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ   
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 2008 

Βιολογικός δείκτης για  κλιβάνους ατμού 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
Βιολογικός δείκτης για  κλιβάνους ατμού σε 
αμπούλες άμεσης ανάγνωσης με σπόρους  B. 
Stearothermophilus, με αντίστοιχους 
επωαστήρες. Κατάλληλο για κύκλους  
αποστείρωσης 121⁰C -134⁰C σε κλιβάνους ατμού  

Να δίνει αποτέλεσμα το αργότερο σε  3 ώρες. 
Να κατατίθεται FDA, prospectus και φυλλάδιο 
οδηγιών στα  Ελληνικά επί ποινή απόρριψης. Να 
συνοδεύεται από τουλάχιστον δύο επωαστήρες 
.Η συσκευή του επωαστήρα για τους 
βιολογικούς δείκτες να διαθέτει τουλάχιστον 10 
θέσεις επώασης, να έχει τη δυνατότητα οπτικής 
και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων και 
συναγερμό σε περίπτωση λανθασμένου 
αποτελέσματος.  ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ EN ISO 9001-EN 
ISO 13485  ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΥ ΚΑΙ EN ISO 9001 ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  
KAI EN ISO11138:2017επί ποινή απόρριψης. 

1.400 

    

2 0098 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ 
ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ.                                                                               
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ 
ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΆΝΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 
ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΟΛΛΑΣ ΣΤΟ ΥΦΑΣΜΑ. 
ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΣΥΝΕΧΌΜΕΝΗ  ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ( 
ΑΠΌΤΟΜΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ) ΑΝΑ ΜΙΚΡΑ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ.  

800 

    

3 1243 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ   ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΤΜΟΥ.                                                                                          
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΕΥΘΕΙΣ  ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΕ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ- ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΕΓΚΟΠΗ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΏΣΤΕ 
ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ 
ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [19Χ190mm] 

16.000 

    

4   

Ταινίες αποστείρωσης για κλίβανο 
πλάσματος.                                                        
Εξωτερικός χημικός δείκτης σε ρολό κατάλληλος 
για κλίβανο HMTS - 40E(plasma), αυτοκόλλητος 
με φαρδιά επιφάνεια και πολύ σταθερό κόλλημα. 
Να έχει ένδειξη CE και ISO οδηγίες στα ελληνικά 
καθώς και ημερομηνία παράγωγης και λήξης.  

60 

    



  

5   

 Εσωτερικός δείκτης κλιβάνου ατμού 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
Ολοκληρωμένος πολύ παραμετρικός χημικός, 
εσωτερικός δείκτης κλιβάνου ατμού 
κατηγορίας 5 συμφωνα με το EN ISO11140-1, 
μετακινούμενης χημικής μελάνης μέσα σε 
παράθυρο,ελεύθερος μολύβδου και βαρέων 
μετάλλων να αντιδρά σε όλες τις σημαντικές 
παραμέτρους  (χρόνο, θερμοκρασία, ατμό) της 
αποστείρωσης, για τα προγράμματα 
θερμοκρασίας 121 εως και 134 βαθμών Κελσίου. 
Να είναι συσκευασμένοι σε σακούλα αλουμινίου 
για την προστασία απο το ηλιακό φως και την 
υγρασία. Να κατατίθεται φυλλάδιο οδηγιών & 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN ISO 
11140-1 επί ποινή απόρριψης.   

6.000 

    

6 2802 

Χημικοί εσωτερικοί δείκτες αποστείρωσης 
για κλίβανο πλάσματος HMTS 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Να φέρουν ένδειξη με την αναμενόμενη αλλαγή 
του δείκτη μετά την έκθεση στο μέσο 
αποστείρωσης. Η αλλαγή του χρωματισμού να 
είναι εμφανής και ευδιάκριτη. 
Να φέρουν ένδειξη ότι είναι συμβατά με τον 
κλίβανο πλάσματος HMTS. Το κάθε πακέτο 
δεικτών ή αυτοκόλλητων ταινιών να 
συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες και 
πληροφορίες όπως :  
α) Αναμενόμενη αλλαγή μετά την έκθεση στο 
μέσο αποστείρωσης. 
β) Βασικές παραμέτρους που έχει σχεδιαστεί να 
ανιχνεύει. 
γ) Ημερομηνία παραγωγής και λήξεως. 
δ) Κωδικός παραγωγής. 
ε) Συνθήκες αποθήκευσης. 
στ) Οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα και 
κατασκευαστικός οίκος. 
Να είναι σε συσκευασία και μέσα σε 
χαρτοκιβώτια για ασφαλέστερη φύλαξη και 
αποθήκευση.  
Τόσο στηn ατομική συσκευασία όσο και 
εξωτερικά να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, 
ο κωδικός παραγωγής και η σήμανση CE. 
Να κατατεθεί πιστοποίηση καταλληλότητας του 
προσφερόμενου υλικού από τον κατάλληλο 
Οργανισμό, ότι πληροί τις συνθήκες 
αποστείρωσης                                           

1.200 

    



  

7 2801 

Βιολογικοί δείκτες για κλίβανο πλάσματος.                                                                              
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 24ΩΡΟΥ αποστείρωσης 
για κλίβανο πλάσματος  PLASMA HMTS-40E 
σε μορφή αμπούλας για τον έλεγχο 
αποστείρωσης σε κλίβανο υπεροξειδίου του 
υδρογόνου.   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
Να φέρουν ένδειξη με την αναμενόμενη αλλαγή 
χρώματος του δείκτη μετά την έκθεση στο μέσο  
αποστείρωσης. 
Να διαθέτουν σπόρους του γένους  Bacillus 
Stearothermophilus σε πληθυσμό 
τουλάχιστον 1,8 εκατομμυρίων. 
Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από 
τεχνικές οδηγίες όπως :  
α) Βασικές παράμετροι που έχει σχεδιαστεί να 
ανιχνεύει. 
β) Αναμενόμενη αλλαγή, μετά την έκθεση στο 
μέσο αποστείρωσης. 
γ) Ημερομηνία παραγωγής και λήξεως . 
δ) Κωδικός παραγωγής. 
ε) Συνθήκες αποθήκευσης. 
στ) Οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα. 
Να είναι σύμφωνοι με τις διεθνείς προδιαγραφές 
και να έχουν πιστοποιητικό CE.               
Να κατατεθεί η πιστοποίηση της καταλληλότητας 
του προσφερόμενου υλικού από τον κατάλληλο 
οργανισμό, ότι πληροί τις συνθήκες 
αποστείρωσης (μείωση στελεχών κατά 6 10g).                                                                                                                         
Να κατατεθεί  πιστοποίηση συμβατότητας με τον 
κλίβανο PLASMA HMTS-40E  του νοσοκομείου 
μας 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ για την 
επώαση των βιολογικών δεικτών 

300 

    

8   

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ για κλίβανο ατμού 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Καταγραφικό χαρτί σε ρολό για κλίβανο ατμού  
όλων των τύπων και διαφόρων διαστάσεων        

20 

    

9 2800 
Φιαλίδιο H2O2 για κλίβανο αποστείρωσης 
πλάσματος HMTS 

20 
    

10   
 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ για κλίβανο πλάσματος 
HMTS                               

10 
    

11   
Μάρτυρας αποστείρωσης ξηρού κλιβάνου σε 
αμπούλες 

100 
    

    

Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                          
Θήκες αποστείρωσης αυτοκόλλητες, πολλαπλής 
πλαινής συρραφής, με έτοιμη προδίπλωση με 
δύο χημικούς δείκτες ( ατμού, οξειδίου του 
αιθυλενίου ) χωρίς διάτρηση και χαρτί βάρους 
ανώτερο ή ίσο των 60 gr/m και με πλαστικό 
φίλμ πολλαπλών στρωμάτων, διαφόρων 
διαστάσεων. 
Να μην είναι υδατοπερατές, να φέρουν τους 
δείκτες αποστείρωσης μεταξύ χαρτιού και 
πλαστικού έξω όμως από την περιοχή του προς 
αποστείρωση υλικού. Οι πλαϊνές συγκολλήσεις 
να είναι τριών ή τεσσάρρων σειρών για 
μεγαλύτερη αντοχή. 
Να είναι ανθεκτικές και να μην σχίζονται ούτε να 
αφήνουν ινίδια κατά το άνοιγμα τους μετά τον 
κλιβανισμό.  
Να διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις 
(απόκλιση +/- 10%):                                             

  

    

12   90mmΧ200mm 4.000     

13 0424 100mmΧ300mm 7.000     

14   130mmΧ300mm 2.000     

15   140mmΧ400mm 8.000     

16 0425 150mmΧ400mm 4.000     

17 1374 190mmΧ350mm 2.000     

18   200mmΧ360mm 600     

19 0426 300mmΧ450mm 2.900     



  

20   400mmΧ650mm 2.000     

    

Θήκες θερμοσυγκολούμενες επίπεδες μη 
αυτοκόλλητες 
Να διαθέτουν χάρτινη επιφάνεια, 70gm/m2 και 
άνω, με πλαϊνή ραφή μεγάλης αντοχής, με 
δείκτες εσωτερικά τυπωμένους μεταξύ χάρτινης 
επιφάνειας και films , με δείκτη κατεύθυνσης 
ανοίγματος με πλαστικό film πολλαπλών 
στρωμάτων , να αναγράφονται οι συνθήκες 
αποθήκευσης. Κατά το άνοιγμα των θηκών να 
μην θρυμματίζεται το φιλμ και να μην αφήνει 
ρινίσματα. 
Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ISO 11607. 
NA ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE  
Να διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις 
(απόκλιση +/- 10%): 

  

    

21   250mmΧ480mm 2.000     

22   100mmΧ260mm 4.000     

23   150mmΧ400mm 2.000     

24   250mmΧ450mm 1.000     

25   300mmΧ420mm 1.000     

26   

Σακούλες  - θήκες χάρτινες αποστείρωσης  
με πιέτα, να είναι ανθεκτικές και να 
κλιβανίζονται σε υγρό κλίβανο. Κατά το άνοιγμα 
των θηκών να μην αφήνει ρινίσματα.  (Μεγάλες) 
190χ65χ330 mm+/- 5% 

3.600 

    

27   

Σακούλες  - θήκες χάρτινες αποστείρωσης  
με πιέτα, να είναι ανθεκτικές και να 
κλιβανίζονται σε υγρό κλίβανο. Κατά το άνοιγμα 
των θηκών να μην αφήνει ρινίσματα.  
(Μεσσαίες) 140χ50χ330 mm+/- 5% 

2.200 

    

28   

Σακούλες  - θήκες χάρτινες αποστείρωσης  
με πιέτα, να είναι ανθεκτικές και να 
κλιβανίζονται σε υγρό κλίβανο. Κατά το άνοιγμα 
των θηκών να μην αφήνει ρινίσματα.  (Μικρές) 
90χ50χ130 mm+/- 5% 

4.600 

    

29 0420 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ – ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
140χ50χ330ΜΜ +/- 5% ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ 
ΜΟΡΦΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ , ΜΕ 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΧΑΡΤΙΝΗ Η ΜΙΑ 
ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ 
ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ 
ΑΤΜΟΥ.  

1.200 

    

30 0421 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ – ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 190 Χ 
65 Χ 330 ΜΜ +/- 5% ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΜΟΡΦΗ, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ , ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΧΑΡΤΙΝΗ Η ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ Η 
ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ 
ΣΧΙΣΙΜΟ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ. ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.  

4.000 

    

31 0422 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ – ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  90 Χ 
50 Χ 130 ΜΜ +/- 5% ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΜΟΡΦΗ, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ , ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΧΑΡΤΙΝΗ Η ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ Η 
ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ 
ΣΧΙΣΙΜΟ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ. ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.  

10.000 

    



  

32 0430 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ – ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ100 Χ 600 ΜΜ +/- 5% ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΗ ΜΟΡΦΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ , ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, 
ΧΑΡΤΙΝΗ Η ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ 
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ 
ΣΧΙΣΙΜΟ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ. ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.  

2.000 

    

33   

ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ 
ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
1. Να είναι κατασκευασμένο μη υφασμένο από 
καλής ποιότητας υλικό κατάλληλο για χρήση 
στον κλίβανο πλάσματος. 
2. Να είναι μεγάλης αντοχής, μαλακό, 
αντιαλλεργικό, μη τοξικό, εύχρηστο και εύκολο 
στο 
δίπλωμα. 
3. Να αντιστέκεται στα υγρά, όπως νερό, 
αλκοόλες, αίμα ιωδιούχα διαλύματα κλπ. Να μην 
αφήνει ινίδια κατά το τύλιγμα και το ξετύλιγμα 
των πακέτων και να έχει ισχυρή φραγή στα 
βακτηρίδια. 
4.Να έχει χαμηλή μνήμη επαναφοράς μετά την 
αποστείρωση βοηθώντας την άσηπτη τεχνική.                                                                             
5. ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 100CM*100CM (+/- 5) 

100 

    

34   

 ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΟΥ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ 
ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
1. Να είναι χαρτί από μη υφασμένο υλικό (non 
woven) βάρους 40gr/m2 και 60 gr/m2, πέντε 
στρωμάτων αποτελούμενο από ινίδια 
πολυπροπυλενίου 
2.Να είναι κατασκευασμένο από καλής ποιότητας 
υλικό μεγάλης αντοχής, μαλακό, αντιαλλεργικό, 
μη τοξικό, εύχρηστο και εύκολο στο δίπλωμα. 
3.Να αντιστέκεται στα υγρά, όπως νερό, 
αλκόολες, αίμα, ιωδιούχα διαλύματα κλπ. 
4.Να μην αφήνει ινίδια κατά το τύλιγμα και το 
ξετύλιγμα των πακέτων και να έχει ισχυρή 
φραγή στα βακτηρίδια. 
5.Να έχει χαμηλή μνήμη επαναφοράς μετά την 
αποστείρωση βοηθώντας την άσηπτη τεχνική. 
6.Να διατίθεται σε συσκευασία τέτοια (νάιλον 
σακούλα εσωτερικά, χάρτινο κιβώτιο εξωτερικά), 
ώστε το προϊόν να προστατεύεται από σκόνη, 
τσάκισμα, σχίσιμο κλπ κατά την αποθήκευσή 
του. 
7.Να αναγράφεται στη συσκευασία η 
ημερομηνία παραγωγής-λήξης και ο αριθμός 
παρτίδα 
8. Διαφόρων διαστάσεων 
9. Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 11607 και να 
φέρουν σήμανση CE. 
10. Να κατατίθεται προς επιβεβαίωση των 
ζητουμένων τεχνικών προδιαγραφών το  
ξενόγλωσσο φυλλάδιο με τη μετάφρασή του στα 
Ελληνικά και το Φυλλάδιο Τεχνικών  
Χαρακτηριστικών (Technical Data Sheet) του 
κατασκευαστή.                                                            
11. ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 100Χ100  βάρους 60gr/m2 

30.000 

    



  

35   

BOWIE DICK   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Το πακέτο να αποτελείται από χάρτινα πορώδη 
φύλλα και ενδιάμεσα να φέρει φύλλο δείκτη με 
χημική μελάνη ελεύθερη μολύβδου και όλων 
των βαρέων μετάλλων. Το φύλλο δείκτης να 
φέρει τυπωμένα τα δεδομένα του κύκλου 
αποστείρωσης (ημερομηνία, αριθμός κλιβάνου…) 
έτσι ώστε να είναι έτοιμο για αρχειοθέτηση. Το 
κάθε πακέτο να αναγράφει την ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης, τις απαιτήσεις του κύκλου 
(θερμοκρασία/χρόνος..). Να υπάρχει 
ερμηνευτικός πίνακας σφαλμάτων στον 
εξωτερικό χώρο κάθε ατομικής συσκευασίας να 
υπάρχει τυπωμένος χώρος αναγραφής της 
ημερομηνίας. 
Η χρωματική αλλαγή του φύλλου δείκτη να είναι 
εύκολης και άμεσης ερμηνείας. Να ανιχνεύει 
στους κλιβάνους ατμού, εκτός της παρουσίας 
αέρα και οποιαδήποτε άλλη βλάβη του κλιβάνου.   

700 

    

36   

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ SET 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. Να είναι κατάλληλα για καθαρισμό 
χειρουργικών εργαλείων παντός τύπου 
2. Να διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων 
και ποιότητας υλικού (συρμάτινη, νάιλον τρίχα 
κλπ) για καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη 
3. Να προσφέρονται σε διάφορους τύπους, 
ανάλογα με το προς καθαρισμό χειρουργικό 
εργαλείο π.χ. ειδικό βουρτσάκι για καθαρισμό 
εργαλείων που έχουν λεπτούς αυλούς 
(ενδοσκόπια, λαπαροσκοπικά εργαλεία κλπ) 
4. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον 
ΕΟΦ, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
την ένδειξη CE τυπωμένη σε κάθε συσκευασία. 

50 

    

37   ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΟΝΥΧΩΝ  30     

38   

 Σπρέϋ λίπανσης χειρουργικών εργαλείων 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Να επιτρέπει την αποστείρωση των εργαλείων σε 
κλίβανο ατμού, ξηρό και πλάσματος. 
Να μην δημιουργεί κηλίδες (αποχρωματισμό) 
πάνω στα εργαλεία. 
Να  διαθέτει πιστοποιητικά τοξικολογικής 
ασφάλειας.  
Να έχει έγκριση από Γ.Χ.Κ. για την νόμιμη 
κυκλοφορία του.Να φέρει τη σήμανση CE ως 
ιατροτεχνολογικό προϊόν.    

12 

    

39   

 ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
AESCULAP ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ 
(containers) ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ KAI ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 
ME ΔΙΑΜΕΤΡΟ 19 ΕΚ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. Να είναι μιας χρήσεως με χημικό δείκτη στο 
πάνω μέρος τους. Ο χημικός δείκτης να μην είναι 
τοξικός. 
2. Μικροπορώδες για να επιτρέπει μόνο τη 
διείσδυση του ατμού και να εμποδίζει τους 
μικροοργανισμούς 
3. Να είναι ελαστικό, ώστε να αντέχει στην πίεση 
κατά την αποστείρωση 
4. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης σε κάθε 
συσκευασία. 
5. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση με την ένδειξη CE τυπωμένη 
σε κάθε συσκευασία. 
6. Να διατίθεται σε συσκευασία τέτοια (νάιλον 
σακούλα εσωτερικά, χάρτινο κιβώτιο εξωτερικά), 
ώστε το προϊόν να προστατεύεται από σκόνη, 
τσάκισμα, σχίσιμο κλπ κατά την αποθήκευσή του 
7. Να κατατεθούν επαρκή δείγματα .                                                                                                       
8.ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ με διάμετρο 19εκ. 

4.000 

    



  

40   

 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗ ΣΚΟΝΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Σακούλες προστασίας από τη σκόνη από ισχυρό 
πλαστικό με φαρδιά αυτοκόλλητη ταινία και με  
εγκοπή για εύκολο άνοιγμα διαστάσεων:  
55×76 cm+/- 5% 

100 

    

41 2794 

Υγρό απολυμαντικό θερμοευαίσθητων 
υλικων (σαμπό και χειρουργικά εργαλεία) 
αυτόματου πλυντηρίου MIELE  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  
Υγρό απολυμαντικό σε συμπυκνωμένη μορφή 
θερμοευαίσθητων υλικων για χρήση σε 
αυτόματο πλυντηρίο MIELE  και χημική 
απολύμανση στους 60°C αλκαλικό, με PH 10-12 
περίπου, με ευρύ απολυμαντικό φάσμα ( 
βακτήρια, ιούς, μύκητες, μυκοβακτηρίδια), 
χαμηλού αφρισμού. Να περιέχει αλδεϋδες ( όχι 
φορμαλδεϋδη) σε χαμηλή περιεκτικότητα κάτω 
του 20%για λόγους οσμής.Να είναι του ίδιου 
κατασκευαστή με το ουδετεροποιητικό και το 
απορρυπαντικό για λόγους συμβατότητας. Να 
δίνεται το κοστος διαλύματος μετά την 
προτεινόμενη (κατασκευαστική) δοσολογία. να 
φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν 
και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. (Εθνικό Μητρώο 
Χημικών Προϊόντων). Να κατατεθούν το  
ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με 
επιθυμητή την ακριβή μετάφραση στα Ελληνικά, 
το Δελτίο Δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με 
οδηγία Ε.Ε 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 
1272/2008 CLP, καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π., CE 
και η πιστοποίηση συμβατότητας για το 
αυτόματο πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων 
MIELE. 

40 

    

42 2795 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
MIELE ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΑΜΠΟ .                                                                          
Με μεταπυριτικό άλας του Νατρίου, αλκαλικού 
pH 11-13, χαμηλού αφρισμού, να μην 
επηρεάζεται από την σκληρότητα του νερού, 
προτεινόμενη από  τον κατασκευαστή του 
πλυντηρίου (MIELE) .Να συνοδεύεται από 
δοσομετρικό δοχείο. Να είναι του ίδιου 
κατασκευαστή με το ουδετεροποιητικό και το 
απολυμαντικό για λόγους συμβατότητας. Να 
δίνεται το κοστος διαλύματος μετά την 
προτεινόμενη (κατασκευαστική) δοσολογία. να 
φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν 
και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. (Εθνικό Μητρώο 
Χημικών Προϊόντων). Να κατατεθούν το 
ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με 
επιθυμητη την ακριβή μετάφραση στα Ελληνικά, 
το Δελτίο Δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με 
οδηγία Ε.Ε 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 
1272/2008 CLP, καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π., CE 
και η πιστοποίηση συμβατότητας για το 
αυτόματο πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων 
MIELE. 

100 

    



  

43 3133 

ΥΓΡΟ ΟΞΙΝΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ MIELE ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΜΠΟ                                               
Συμπυκνωμένο όξινο υγρό με περιεκτικότητα 
οξέων άνω του 30% για την ουδετεροποίηση 
των αλκαλικών υπολειμμάτων, καθώς και την 
αφαίρεση αλάτων ασβεστίου κ.α. Να έχει pH 
1,5-3,0 χωρίς τασιενεργά. να μην περιέχει 
ανόργανα οξέα και να είναι φιλικό στο 
περιβαλλον. Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με 
το απορρυπαντικό και το απολυμαντικό για 
λόγους συμβατότητας. Να δίνεται το κοστος 
διαλύματος μετά την προτεινόμενη 
(κατασκευαστική) δοσολογία. να φέρει σήμανση 
CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση 
στο Ε.Μ.Χ.Π. (Εθνικό Μητρώο Χημικών 
Προϊόντων). Να κατατεθούν το ξενόγλωσσο 
φυλλάδιο (prospectus) με επιθυμητή την ακριβή 
μετάφραση στα Ελληνικά, το Δελτίο Δεδομένων 
ασφαλείας σύμφωνα με οδηγία Ε.Ε 1907/2006 
και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP, 
καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π., CE και η πιστοποίηση 
συμβατότητας για το αυτόματο πλυντήριο 
χειρουργικών εργαλείων MIELE. 

40 

    

44   
 Μικρόκκοκο Αλατι πλυντηρίου MIELE 
χειρουργικών εργαλείων  

40 
    

45 0292 

 Μπλούζες μιας χρήσης 
Μιας χρήσης αποστειρωμένη  από υλικό με 
συμπεριφορά ανάλογη του υφάσματος, 
ανθεκτικές, με μανσέτες ασφαλείας στα μανίκια 
και ασφαλές δέσιμο. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 
ΥΛΙΚΟ NON WOVEN ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 
ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΔΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ 
ΖΩΝΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ. Να είναι αδιαπέραστη από 
μικροοργανισμούς αλλά αεροδιαπερατή και σε 
όλα τα μεγέθη(L,XL,). 

1.600 

    

46 1872 

 Μπλούζες μιας χρήσης 
Μιας χρήσης ενισχυμένες, αποστειρωμένη σε 
ακτινοβολία γ από υλικό με συμπεριφορά 
ανάλογη του υφάσματος, ανθεκτικές , με 
πρόσθετες ενισχύσεις στο θώρακα και τα 
μανίκια, για προστασία από υψηλού κινδύνου 
ασθένειες, να είναι μακριά για μεγαλύτερη 
ασφάλεια ακόμα και σε καθιστή θέση, με 
μανσέτες ασφαλείας στα μανίκια και ασφαλές 
δέσιμο. Να είναι αδιαπέραστη από 
μικροοργανισμούς αλλά αεροδιαπερατή και σε 
όλα τα μεγέθη.( L,XL). 

1.600 

    

47   
 Αυτοκόλλητα Οθόνια 137cm*137cm 
(Οφθαλμολογικά με σάκο συλλογής υγρών) 

700 
    

48 0209 

Κάλυμμα για ακτινολογικό μηχάνημα  C-
ARM.   
  Drape - Tube Cover (30cm x 193cm) Foot 
Switch 
 Cover W / Drawstring [2ea] [76cm x 66cm]. 
Μιας χρήσης αποστειρωμένα από υλικό με 
συμπεριφορά ανάλογη του υφάσματος, 
ανθεκτικά. Να είναι αδιαπέραστα από 
μικροοργανισμούς αλλά αεροδιαπερατά σε όλα 
τα προτεινόμενα μεγέθη  

500 

    

49 0210 

Χειρουργικά Καλύμματα Καλωδίων . Μιας 
χρήσης, αποστειρωμένα, από υλικό με 
συμπεριφορά ανάλογη του υφάσματος, 
ανθεκτικά. Να είναι αδιαπέραστα από 
μικροοργανισμούς αλλά αεροδιαπερατά 
Διαστάση: 13*250cm ±5% 

700 

    

50   

Καλύμματα Κασέτας Ακτινολογικού 
60*60cm. Μιας χρήσης αποστειρωμένα από 
υλικό με συμπεριφορά ανάλογη του υφάσματος, 
ανθεκτικά. Να είναι αδιαπέραστα από 
μικροοργανισμούς αλλά αεροδιαπερατά. 

700 

    



  

51 1824 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ.                                     
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ.  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ: 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5,5cm-ΥΨΟΣ 8cm-
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 16cm. 
ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΘΗΚΗΣ  ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ.    

600 

    

52 0459 

Χειρουργικά Πεδία αποστειρωμένα 
75*90cm +-10% δύο στρωμάτων. Μιας 
χρήσης, αποστειρωμένα, από υλικό με 
συμπεριφορά ανάλογη του υφάσματος, 
ανθεκτικά. Να είναι αδιαπέραστα από 
μικροοργανισμούς αλλά αεροδιαπερατά  

7.000 

    

53   

Χειρουργικά Πεδία αυτοκόλλητα 
150*240cm +-10% τριών στρωμάτων. 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ 
ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η 
ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΌ ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΙΣΧΥΡΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
(ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

500 

    

54 0457 

  Χειρουργικά Πεδία αποστειρωμένα 
50x60cm +-10% με οπή 6cm δύο 
στρωμάτων με οπή.Μιας χρήσης 
αποστειρωμένα από υλικό με συμπεριφορά 
ανάλογη του υφάσματος, ανθεκτικά. Να είναι 
αδιαπέραστα από μικροοργανισμούς αλλά 
αεροδιαπερατά . Με αυτοκόλλητο γύρω απο την 
οπή. 

7.000 

    

55   

Χειρουργικά Πεδία με Αυτοκόλητο 
75*90cm +-10% τριών στρωμάτων. 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ 
ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η 
ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΌ ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΙΣΧΥΡΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
(ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

500 

    



  

56   

Χειρουργικά Πεδία με τριών στρωμάτων με 
οπή 6εκ 225*320cm+-10%. 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ 
ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η 
ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΌ ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΙΣΧΥΡΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
(ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

20 

    

57 3166 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 
ΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 
ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΔΩΝ >60cm.ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΑΝΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΙΔΙΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ "ΣΙΤΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΗΘΗΣΗ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

60 

    

58 2571 

ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΘ/ΚΩΝ. ΠΕΔΙΟ 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΘ/ΚΩΝ.  Χειρουργικό  πεδίο 
αποστειρωμένο κάθετης απομόνωσης συνολικών 
διαστάσεων 320-340CM ±10% Χ 240-
260CM ±10%  , με αυτοκόλλητο τεμνόμενο 
οθώνιο, με σάκο συλλογής υγρών με 
ενσωματωμένο έλασμα για διατήρηση του 
ανοίγματος, με δίχτυ συγκράτησης και κάνουλα 
αποχέτευσης υγρών, με αυτοκόλλητη λωρίδα σε 
όλο το μήκος της άνω πλευράς για σταθερή 
τοποθέτηση στο πλαίσιο 

400 

    

59 0442 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 100 Χ 150 CM Μ.Χ. 
+-10% ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ 
ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η 
ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΌ ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΙΣΧΥΡΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
(ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

1.600 

    



  

60 0443 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 150 Χ 180 CM Μ.Χ+-
10% ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ 
ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η 
ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΌ ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΙΣΧΥΡΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
(ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

4.000 

    

61 0450 

ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΓΙΑ 
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΜΠΟΤΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΠΕΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟ 
ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΙΣΧΥΡΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
(ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

200 

    

62 0464 

ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΓΙΑ 
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥ .ΜΕ ΜΠΟΤΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΠΕΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟ 
ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΙΣΧΥΡΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
(ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

100 

    



  

63 1508 

ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΓΙΑ 
ΑΡΘΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΜΠΟΤΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΡΙΩΝ 
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 
ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΣ. ΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ 
ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% 
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ΄), ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

200 

    

64   

ΠΑΚΕΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Μ. ΧΡ. 
ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ  Για επεμβάσεις 
λαπαροτομίας από μη υφασμένο υλικό 3 
στρωμάτων απορροφητικά και αδιαπέραστα από 
υγρασία και βακτήρια, να αναγράφεται η 
ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης να έχει 
ένδειξη CE και να περιέχει τα παρακάτω σ' αυτές 
τις διαστάσεις περίπου   - κάλυμμα τραπεζιού 
εργαλείων 200cmX150cm τεμάχιο ένα (1)   - 
χειρουργικό σεντόνι να έχει αυτοκόλλητο 
πλάτους στην μία πλευρά πλάτους έως 
5cmπερίπου 150cmX240cm τεμάχιο ένα (1)   - 
χειρουργικό σεντόνι να έχει αυτοκόλλητο 
πλάτους στη μία πλευρά πλάτους έως 5cm 
περίπου 150cmX180cm τεμάχιο ένα (1)   - 
χειρουργικό σεντόνι να έχει αυτοκόλλητο 
πλάτους στην μία πλευρά πλάτους έως 5cm 
περίπου 75cmX90cmτεμάχια δύο (2)  - 
αυτοκόλλητες ταινίες 10cmX55cmτεμάχιο ένα 
(1)   - χειροπετσέτες τεμάχια δύο (2)  

200 

    

65 93102 

ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ με Σήμανση CE 
Δείκτες αλλαγής για αποστείρωση σε ατμό η 
αλλαγή των οποίων να φαίνεται αμέσως χωρίς 
πρόσθετες κινήσεις. 
Άσπρο χαρτί που ανθίστανται στην υγρασία και 
επιτυχαίνει υψηλό επίπεδο προστασίας ενάντια 
στα βακτήρια μη ανακυκλωμένο. 
Τέτοια συνοχή ινών που να αποκλείει κατά το 
άνοιγμα του πακέτου ινίδια τα οποία μπορεί να 
πέσουν στα αποστειρωμένα υλικά. 
Η ένωση της ραφής των δύο πλευρών να είναι 
κατά μήκος συνεχής και ομοιόμορφη. 
Να κλείνουν με τριπλή θερμοσυγκόλληση  
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 100mm x 200mm.+-5% 

10 

    

66 93103 

ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ με Σήμανση CE 
Δείκτες αλλαγής για αποστείρωση σε ατμό η 
αλλαγή των οποίων να φαίνεται αμέσως χωρίς 
πρόσθετες κινήσεις. 
Άσπρο χαρτί που ανθίστανται στην υγρασία και 
επιτυχαίνει υψηλό επίπεδο προστασίας ενάντια 
στα βακτήρια μη ανακυκλωμένο. 
Τέτοια συνοχή ινών που να αποκλείει κατά το 
άνοιγμα του πακέτου ινίδια τα οποία μπορεί να 
πέσουν στα αποστειρωμένα υλικά. 
Η ένωση της ραφής των δύο πλευρών να είναι 
κατά μήκος συνεχής και ομοιόμορφη. 
Να κλείνουν με τριπλή θερμοσυγκόλληση  
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 150mm x 200mm.+-5% 
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67 93101 

ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ με Σήμανση CE 
Δείκτες αλλαγής για αποστείρωση σε ατμό η 
αλλαγή των οποίων να φαίνεται αμέσως χωρίς 
πρόσθετες κινήσεις. 
Άσπρο χαρτί που ανθίστανται στην υγρασία και 
επιτυχαίνει υψηλό επίπεδο προστασίας ενάντια 
στα βακτήρια μη ανακυκλωμένο. 
Τέτοια συνοχή ινών που να αποκλείει κατά το 
άνοιγμα του πακέτου ινίδια τα οποία μπορεί να 
πέσουν στα αποστειρωμένα υλικά. 
Η ένωση της ραφής των δύο πλευρών να είναι 
κατά μήκος συνεχής και ομοιόμορφη. 
Να κλείνουν με τριπλή θερμοσυγκόλληση  
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 50mm x 200mm.+-5% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1  

Α
/
Α  

ΠΕΡΙΓ
ΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟ

ΥΣ   

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΟ 

ΕΙΔΟΣ / 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ/
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ  

ΧΩΡΗΤΙ
ΚΟΤΗΤΑ 
ΣΥΣΚΕΥ
ΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕ
ΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ   

ΠΡΟΣΦΕ
ΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ
Σ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛ
ΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟ
Σ 

ΠΡΟΜ
ΗΘΕΙΑ

Σ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣ
ΟΣΤ

Ο 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕ
ΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛ
ΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟ
Σ 

ΠΡΟΜ
ΗΘΕΙΑ

Σ 

Α/Α 
ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΤΗΡΙΟΥ 

                      

 

Προσφορά που δεν προσδιορίζει την χωρητικότητα της συσκευασίας σύμφωνα με την ζητούμενη μονάδα μέτρησης  ώστε 
να  προκύπτει επακριβώς η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα απορρίπτεται. 

Η οικονομική προσφορά  που θα δοθεί  θα αφορά  δύο έτη (δικαίωμα προαίρεσης για το δεύτερο έτος) για την συνολική προκηρυχθείσα  
ποσότητα ανά είδος. Πιο συγκεκριμένα, στην οικονομική προσφορά του, ο οικονομικός φορέας πρέπει εγγράφως να αναφέρει  ότι η 
προσφορά του αφορά δύο έτη . 

Η προαναφερόμενη συνολική τιμή κατακύρωσης νοείται για παράδοση των ειδών για το Νοσοκομείο με ευθύνη και μέριμνα της 
προμηθεύτριας εταιρείας στο χώρο του  Νοσοκομείου. Είναι ευνόητο ότι η παραπάνω συμβατική αξία θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη 
διάρκεια της παρούσης σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 



  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Τ.Ε.Υ.Δ. 

 

  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221921] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ Φαλάμη Χριστιάνα] 
- Τηλέφωνο: [2531351551, 51531] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [promithies@komotini-hospital.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.komotini-hospital.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ] CPV  [33695000-8   ] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ ] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [12-2020] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 



  

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 
υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρησηiii; 

 

 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών 
φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, 
στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και 
υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 
εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 
λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει 
βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση 
ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των τμημάτων 
για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 
προσφορά. 

[   ] 



  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να 
εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης 
εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 
εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 



  

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από 
τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην 
επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε 
τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 



  

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 
5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 
τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  



  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

 δωροδοκίαix,x· 

 απάτηxi· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 
του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv 
το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον 
λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) 
σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός 
φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 

 



  

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και 
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiii 
[……][……][……] 



  

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 
[…….............] 

 

 



  

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxv; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

 



  

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxxvi το ακόλουθο 
τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που 
θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται 
από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω 
ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 
γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα 
ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα 
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] 



  

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα 
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] 

 

 



  

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και 
ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα 
πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για 
τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 
 

                                                                               
  
 

 

                                                           
 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο 
αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 
250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την 
σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 
L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή 
της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 
73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 



  

                                                                                                                                                                                                     
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και 
Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 
(άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 
επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο 
εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, 
για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα 
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν 
ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 
σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxvi Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 
και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ 
για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να 
το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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