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Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ 

Τηλέφωνο: 2645 360287 

Πληροφορίες: Πολίτη Αικ. 

e-mail: kpoliti@ghol.gr 

 
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας 

ανάθεση της προμήθειας « Υγειονομικού Υλικού ». 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).  

4. Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών 

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή 

οδηγιών».  

5. Τον Ν.3329/2005 <Eθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις> 

(ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.  

6. Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 21REQ008049752 όπως επισυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

7. Την υπ’αριθμ.πρωτ  234/17-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ2Α74690ΒΧ-4ΚΨ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

με Αριθμ. Δέσμευσης 135. 

8.Το Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ: 21REQ008161348 

9.Την αριθμ. Πρωτ.252/19-02-2021 Απόφασης Διοικητή περί ορισμού επιτροπής διενέργειας της 

διαγωνιστικής διαδικασίας(ΑΔΑ: ΩΦΥ94690ΒΧ-63Σ) 

ΑΔΑ: 99Ν54690ΒΧ-ΜΩΥ



10.Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης 

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφοράς σας για την προμήθεια «Υγειονομικού 
Υλικού» CPV:33140000-3 προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.050,25 € με ΦΠΑ, για διάστημα 3 
μηνών ή μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων  , σύμφωνα  με τα κατωτέρω: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ 

ΦΠΑ ΠΟΣΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ  
ΜΕ  
ΦΠΑ 

      
1 

ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ X-RAY ΣΕ 
ΜΕΤΡΑ 90Χ100 
 

ΜΕΤΡΑ 2.400 0,129 13% 309,6 349,85 

2 

ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΛΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ 
90Χ100 
 ΜΕΤΡΑ 6.800 

0,115 13% 782 883,66 

3 

ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΗ 
ΓΑΖΑ (σε ρολλό)   10X15 cm 
 ΤΕΜ 100 

2,1 
 

13% 210 237,3 

4 

ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΗ 
ΓΑΖΑ   (σε ρολλό) 10X20 cm 
 ΤΕΜ 100 

2,58 13% 258 291,54 

5 

ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΗ 
ΓΑΖΑ (σε ρολλό)  10X10 CM 
 ΤΕΜ 70 

1,44 13% 100,8 113,90 

6 

ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 10Χ10 8 PLY 
 
 ΜΕΤΡΑ 10.000 

0,0108 13% 108 122,04 

7 

ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 7,5Χ7,5 8-
PLAY 
 
 ΤΕΜ 2.000 

0,0096 13% 19, 2 21,70 

8 

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ 10Χ20 
(ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ) 
 
 ΤΕΜ 10 

5,52 13% 55,2 62,38 

9 

ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 40Χ40 
 
 ΤΕΜ 4.000 

0,23 13% 920 1.039,6 

 10 ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΑΖΑ 
ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10Χ20 24PLY 
 
 ΤΕΜ 6.000 

0,08 13% 480 542,4 

11 ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΑΖΑ 
ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10Χ10 12PLY 
 
 
 ΤΕΜ 3.000 

0,029 13% 87 98,31 

12 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΓΑΖΑ ΜΕ ΤΕΜ 320 

1,23 13% 393,6 444,77 

ΑΔΑ: 99Ν54690ΒΧ-ΜΩΥ



ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΠO 
ΦΥΤΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ 
 
 
 

13 ΒΑΜΒΑΚΙ 
 
 ΚΙΛΑ 180 

2,80 13% 504 569,52 

14 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ,ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ, 20CM Χ 
4CM 
 
 ΤΕΜ 800 

0,25 13% 200 226 

15 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ,ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ,15CM Χ 4 
 
 ΤΕΜ 1.000 

0,184 13% 184 207,92 

16 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ  10CM-
4M 
 
 ΤΕΜ 900 

0,132 13% 118, 8 134,24 

17 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ,ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ,12CM*4C
M 
 
 ΤΕΜ 1.300 

0,15 13% 195 220,35 

18 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ, 
8CM*4CM 
 
 ΤΕΜ 800 

0,1068 13% 85,44 96,55 

19 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ  6CM Χ 
4M 
 
 ΤΕΜ 400 

0,096 13% 38,4 43,39 

20 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10CM 
 
 ΤΕΜ 20 

2,196 13% 43,92 49,63 

21 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ  
5CM*10M 
 
 ΤΕΜ 500 

1,28 13% 640 723,2 

22 ΛΕΥΚΟΣΙΛΚ 2,5 CMΧ5CM 
 
 ΤΕΜ 600 

0,48 13% 288 325,44 

23 ΛΕΥΚΟΣΙΛΚ 5 CMΧ5CM 
 
 ΤΕΜ 500 

0,89 13% 445 502,85 

24 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΧΑΡΤΙΝΟ 2,5Χ10 
 
 ΤΕΜ 480 

0,24 13% 115, 2 130,18 

25 ΒΑΜΒΑΞ ΓΥΨΟΥ ΟΡΘΟΠΑΝ 15  
CM 
 
 ΤΕΜ 2.352 

0,20 13% 470,4 531,55 

ΑΔΑ: 99Ν54690ΒΧ-ΜΩΥ



26 ΒΑΜΒΑΞ ΓΥΨΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΟΡΘΟΠΑΝ 10  CM 
 
 ΤΕΜ 2.144 

0,013 13% 27,872 31,50 

27 ΔΙΧΤΥ 1                         ΡΟΛΛΟ/25 
μέτρων 
 
 ΤΕΜ 7 

1,44 13% 10,08 11,39 

28 ΔΙΧΤΥ 2                         ΡΟΛΛΟ/25 
μέτρων 
 
 ΤΕΜ 8 

2,3 13% 18,4 20,79 

29 ΔΙΧΤΥ3                           ΡΟΛΛΟ/25 
μέτρων 
 
 ΤΕΜ 12 

2,6 13% 31,2 35,26 

30 ΔΙΧΤΥ 4                            ΡΟΛΛΟ/25 
μέτρων 
 
 ΤΕΜ 7 

2,7 13% 18,9 21,36 

31 ΔΙΧΤΥ 5 ΡΟΛΛΟ/25 μέτρων 
 
 ΤΕΜ 8 

2,85 13% 22,8 25,76 

32 ΔΙΧΤΥ 7 ΡΟΛΛΟ/25 μέτρων 
 
 ΤΕΜ 14 

4,6 13% 64,4 72,77 

33 ΔΙΧΤΥ ΝΟ 6 ΡΟΛΛΟ/25 μέτρων 
 
 ΤΕΜ 14 

5,94 13% 83,16 93,97 

34 ΔΙΧΤΥ ΝΟ 8 ΡΟΛΛΟ/25 μέτρων 
 
 ΤΕΜ 14 

6,9 13% 96,6 109,16 

35 ΔΙΧΤΥ ΝΟ 9 ΡΟΛΛΟ/25 μέτρων 
 
 ΤΕΜ 13 

8,28 13% 107,64 121,63 

36 ΔΙΧΤΥ 10 ΡΟΛΛΟ/25 μέτρων 
 
 ΤΕΜ 7 

9,8 13% 68,6 77,52 

37 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΝΟ 6 
 
 ΤΕΜ 70 

0,168 13% 11,76 13,29 

38 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΝΟ 10Χ2 
 
 ΤΕΜ 500 

0,21 13% 105 118,65 

39 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 12 
 
 ΤΕΜ 600 

0,276 13% 165,6 187,13 

40 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 15 
 
 ΤΕΜ 550 

0,324 13% 178,2 201,37 

41 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 20 
 ΤΕΜ 400 

0,432 13% 172,8 195,26 

ΑΔΑ: 99Ν54690ΒΧ-ΜΩΥ



 
42 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 8 Χ 2 

 
 ΤΕΜ 100 

0,18 13% 18 20,34 

43 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΧΑΡΤΙΝΟ 5Χ10 
 
 ΤΕΜ 195 

0,456 13% 88,92 100,48 

44 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ  
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ 15CM 
(ΡΟΛΛΟ) 
 
 ΤΕΜ 4 

60,4 13% 241,6 273,01 

45 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ  
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ 12CM 
(ΡΟΛΛΟ) 
 
 ΤΕΜ 5 

54,72 13% 273,6 309,17 

46 ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΛΕΣ  15CM ΤΕΜ 40 0,336 13% 13,44 15,19 
47 ΝΑΡΝΑΡΘΗΚΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΡΩΝ 
ΝΕΟΝΓΟΛΟΓΙΚΟΙ 
 
 ΤΕΜ 6 

15 13% 90 101,7 

48 ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΚΡΩΝ Small 
 
 ΤΕΜ 14 

15 13% 210 237,3 

49 ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΚΡΩΝ Medium 
 
 ΤΕΜ 14 

16 13% 224 253,12 

50 ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΚΡΩΝ Large ΤΕΜ 12 

16 13% 192 216,96 

51 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 
6X75MM 
 
 ΤΕΜ 200 

0,078 13% 15,6 17,63 

52 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 
6Χ100ΜΜ 
 
 ΤΕΜ 200 

0,0624 13% 12,48 14,10 

53 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΜ  
12ΜΜΧ100ΜΜ 
 
 ΤΕΜ 100 

0,078 13% 7,8 8,81 

54 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟ 
ΑΡΓΥΡΟ 12,5Χ12,5 
 
 

ΤΕΜ 

2 

15 13% 30 33,9 

55 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟ 

ΤΕΜ 
2 

27 13% 54 61,02 

ΑΔΑ: 99Ν54690ΒΧ-ΜΩΥ



ΑΡΓΥΡΟ 18Χ18 
 
 

56 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟ 
ΑΡΓΥΡΟ 23Χ23(σχήμα για 
κόκκυγα) 
 
 

ΤΕΜ 

2 

25 13% 50 56,5 

57 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟ 
ΑΡΓΥΡΟ 19Χ20(σχήμα για πτέρνα) 
 
 

ΤΕΜ 

2 

26,44 13% 52,88 59,75 

58 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
ΑΛΓΗΝΙΚΑ 3Χ44cm 
 
 

ΤΕΜ 

80 

6,65 13% 532 601,16 

59 ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΠΑΦΗΣ 
ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ  
5Χ7cm 
 
 

ΤΕΜ 

3 

7,50 13% 22,50 25,43 

60 ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ 
ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ 13Χ12cm 
 
 

ΤΕΜ 

1 

17,50 13% 17,50 19,78 

61 ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ 
ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ 15Χ20cm 
 
 

ΤΕΜ 

1 

34,50 13% 34,50 38,99 

62 ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΣΠΡΕŸ 75ml 
ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 100% 
ΙΠΠΕΙΟΥ ΚΟΛΑΓΟΝΟ 
 
 

ΤΕΜ 

1 

35 13% 35 39,55 

63 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΔΙΑΠΕΡΑΤΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ 10Χ12cm 
 
 

ΤΕΜ 

2 

6,50 13% 13 14,69 

64 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΔΙΑΠΕΡΑΤΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ 15Χ15cm 
 
 

ΤΕΜ 

2 

12 13% 24 27,12 

65 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΔΙΑΠΕΡΑΤΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ 15Χ20cm 

ΤΕΜ 

2 

15,50 13% 31 35,03 

ΑΔΑ: 99Ν54690ΒΧ-ΜΩΥ



 
 

66 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 9*10 
 
 ΤΕΜ 3.720 

0,0516 13% 191,952 216,91 

67 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 9*15 
 
 
 ΤΕΜ 3.480 

0,078 13% 271,44 306,73 

68 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 9*20 
CM 
 
 ΤΕΜ 3.210 

0,0996 13% 319,716 361,28 

69 ΒΕΛΟΝΕΣ  ΝΟ  19 
 
 

ΤΕΜ 

600 

0,18 24% 108 133,92 

70 ΒΕΛΟΝΕΣ  ΝΟ   21 
 
 
 

ΤΕΜ 

3.760 

0,18 24% 676,8 839,23 

71 ΒΕΛΟΝΕΣ  ΝΟ  20 
 
 

ΤΕΜ 

1.000 

0,18 24% 180 223,2 

72 ΒΕΛΟΝΕΣ  ΝΟ  23 
 
 

ΤΕΜ 

1.200 

0,18 24% 216 267,84 

73 ΒΕΛΟΝΕΣ  ΝΟ  27 
 
 

ΤΕΜ 

2.600 

0,18 24% 468 580,32 

74 ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 
No 25-No 26 PENCIL POINT 
 
 

ΤΕΜ 

10 

5,5 24% 55 68,2 

75 ΒΕΛΟΝΕΣ  ΝΟ  25 
 
 

ΤΕΜ 

500 

0,18 24% 90 111,6 

76 ΒΕΛΟΝΕΣ  ΝΟ  26 
 
 

ΤΕΜ 

1.700 

0,18 24% 306 379,44 

77 ΣΥΡΙΓΓΑ 10CC ΒΕΛ 21G 
 
 

ΤΕΜ 

21.100 

0,04 24% 844 1.046,56 

78 ΣΥΡΙΓΓΑ 20CC ΒΕΛ 21G 
 
 

ΤΕΜ 

9.350 

0,05 24% 467,5 579,7 

79 ΣΥΡΙΓΓΑ 5ΜL ΒΕΛ 21G 
 
 

ΤΕΜ 

18.600 

0,0468 24% 870,48 1.079,40 

80 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ML 
 
 

ΤΕΜ 

11.900 

0,0258 24% 307,02 380,70 

81 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 100 ml ΤΕΜ 300 1,70 24% 510 632,4 

ΑΔΑ: 99Ν54690ΒΧ-ΜΩΥ



 
 

82 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ(ΣΕΤ) 
 
 

ΤΕΜ 

750 

0,372 24% 279 345,96 

83 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 1 ML ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 
 
 

ΤΕΜ 

6.700 

0,036 24% 241,2 299,09 

84 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 50-60ML ME ΜΕΓΑΛΟ 
ΡΥΓΧΟΣ(ΣΙΤΙΣΗΣ)ΧΩΡΙΣ ΒΕ 
 
 

ΤΕΜ 

1.150 

0,15 13% 172,5 194,93 

85 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 50ml  ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 
 
 

ΤΕΜ 

650 

0,135 13% 87,75 99,16 

86 ΣΥΡΙΓΓΕΣ  LUER-LOCK 50-60ML 
3M LL 
 
 

ΤΕΜ 

50 

0,153 13% 7,65 8,64 

87 ΣΥΡΙΓΓΕΣ  LUER-LOCK 20cc 
 
 

ΤΕΜ 

50 

0,102 13% 5,1 5,76 

88 ΣΥΡΙΓΓΕΣ  LUER-LOCK 10cc 
 

ΤΕΜ 
50 

0,0619 13% 3,095 3,50 

   

 

 ΣΥΝΟΛ
Ο 

16.943,4 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

20.050,28  
ΜΕ ΦΠΑ 

 
 
Απαραίτητη η προσκόμιση ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ επί ποινή αποκλεισμού για όλα τα είδη. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο 
προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε είδους. 

 

 
                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
1.ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ X-RAY ΣΕ ΜΕΤΡΑ 90cm Χ 100cm 
1.1 Περιγραφή:  

Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης, που έχει υποστεί πλήρη 
λεύκανση και κάθαρση.  

1.2 Χαρακτηριστικά:  

Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληρεί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 
14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες και 
ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφάδες, συσσωματώματα, κλωστών κλπ), και να μην 
παρουσιάζει κατά τόπους ρυτταρή εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία (μηχανέλαια κλπ).  

Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη ( η γωνία σύγκλισης του 
στήμονα με την κρόκη είναι 90 μοίρες).  
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Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του 
πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079:2003 ήτοι:  

1. Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm2) : 18  

2. Κλωστές ανά στήμονα ανά 10 εκατοστά : 100+5  

3. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση του στήμονα: 50  

4. Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά :80+5  

5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της κρόκης: 30  

6. Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m2): 24  

1.3 Διαστάσεις – Συσκευασία:  

Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(±1%) εκατοστά και μήκος 100 (±1%) μέτρα (m).  

Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ ΖΑΚ) του ενός (1) μέτρου ή 
σε φύλλα με τη μία διάσταση 90cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο.  

Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία 
από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.  

Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:  

1. Το στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής  

2. Το είδος του περιεχομένου  

3. Η ημερομηνία παραγωγής  

4. Ο αριθμός παρτίδας  

5. Οι διαστάσεις (μήκος – πλάτος)  

6. Ο αριθμός της σύμβασης και ο φορέας  

7. Η ένδειξη «κρατικό είδος» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη  

8. Η σήμανση πιστότητας CE.  

1.4 Έλεγχοι  

Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14079/2003. 

Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της 
προσκομισθείσας ποσότητας.  

Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγματος 
την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (ΕΟΦ, ΓΧΚ κλπ)  

Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην τεχνική προδιαγραφή της βαμβακερής απορροφητικής γάζας 1 (1.1, 
1.2, 1.3, 1.4) με την ακόλουθη προσθήκη: « Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας 
τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου ανά τριάντα (30) εκατοστά (cm) υφάσματος» 
2.ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΛΗ  90X100 
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Η απορροφητική γάζα βάμβακος να είναι από 100% υδρόφιλο φυσικό βαμβάκι πιστοποιημένο για 
ιατρική χρήση και να επαληθεύει στην χρήση αυτές του  τις ιδιότητες.  Να έχει υποστεί πλήρη 
λεύκανση και κάθαρση. 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους  τoυ εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 
14079:2003  και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα 
της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π. )και να μη παρουσιάζει 
κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κ.λπ..) 
Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη, η γωνία σύγκλισης του 
στήμονα με την κρόκη να είναι 900 μοίρες. 
Ως  προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο  του πίνακα 1 
του προτύπου ΕΝ 14079:2003 .  
Aριθμός κλωστών ανα τετραγωνικό μέτρο                  18 
Κλωστές κατά στήμονα ανα 100 mm                        100-+5 

Eλάχιστο φορτίο θραύσης σε Νewton,s ανά   
50 mm στη διεύθυνση του στήμονα                              50 
κλωστές κατά κρόκη ανα 100 mm                             80+-5 
Eλάχιστο φορτίο θραύσης σε Νewton,s ανά   
50 mm στη διεύθυνση της κρόκης                                 30 
ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο  24 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(+-1%)εκατοστά (cm)και μήκος 100(+-1%)μέτρων(m). 
Oι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός μέτρου ή σε 
φύλλα με τη μία διάσταση 90cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας 
δεν πρέπει να επηρεάζουν  το περιεχόμενο πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη 
ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα 
παρακάτω: 
1.τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής 
2.του είδους του περιεχόμενου 
3.η ημερομηνία παραγωγής 
4.ο αριθμός παρτίδας 
5.οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος) 
6.ο αριθμός της σύμβασης και ο φορέας. 
7.η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη μελάνη. 
8.η σήμανση πιστότητας CE. 
ΕΛΕΓΧΟΙ 
Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 14079:2003  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας προδιαγραφής. O μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και 
σε ποσοστό 10 % της προσκομισθείσης ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο, η επιτροπή 
παραλαβής εάν απαιτηθεί θα  αποστείλει για  έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κ.λ.π.) 
 
3.ΓΑΖΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΗ (ΣΕ ΡΟΛΟ)   15cmΧ10cm 
4.ΓΑΖΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΗ (ΣΕ ΡΟΛΟ)   10cmΧ20cm 
5.ΓΑΖΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΗ (ΣΕ ΡΟΛΟ)   10cmΧ10cm 
Οι παραπάνω γάζες A/A (3,4, και 5) να έχουν τις εξής Τεχνικές Προγιαγραφές:    
Να είναι κατασκευασμένες από υλικά συμβατά για χρήση επί ανοικτών τραυμάτων. Να έχει ένα 
κεντρικό τμήμα από μαλακό απορροφητικό υλικό που θα έρχεται σε επαφή με το τραύμα. Η 
επικάλυψη και περιφερειακά  να έχει κολλητική ταινία από πορώδες εύκαμπτο υλικό το οποίο να 
επιτρέπει τον αερισμό του τραύματος αλλά να μην επιτρέπει την είσοδο μικροοργανισμών. Να 
εξασφαλίζει ισχυρό κόλλημα στο δέρμα ,να είναι  υποαλλεργικό  για να μην ερεθίζει στο σημείο 
πρόσφυσης . Να διατίθεται σε  αποστειρωμένη  ατομική συσκευασία η οποία να  είναι ευχερώς 
ανοιγόμενη εξωτερικά και εσωτερικά. Να φέρει τη σήμανση CE. 
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Να φέρει ημερομηνία λήξης. Να αναφέρεται η συσκευασία και οι διαστάσεις. 
Να προσφέρεται στις διαστάσεις, 10cmΧ10cm, 15cmΧ10cm, 10cmΧ20cm. 
 
6.ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ, ΤΕΜΑΧΙΑ 10Χ10 CM 8 PLY 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 Η υπό προµήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρµονισµένου προτύπου ΕΝ 
14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσµη, απαλλαγµένη από κόλλες, ελαττώµατα 
της ύφανσης (σχίσµατα, παραφασάδες, συσσωµατώµατα κλωστών κλπ) και να µη παρουσιάζει κατά 
τόπους ρυπαρή εµφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (µηχανέλαια κλπ). Να είναι σιδερωµένη και να 
µην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασµένη (η γωνία σύγκλισης του στήµονα µε την κρόκη να είναι 90º 
µοίρες). Ως προς τον αριθµό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο να ανήκει στον πέµπτο τύπο 
του Πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ14079:2003, ήτοι: Αριθµός κλωστών, ανά τετραγωνικό 
εκατοστόµεντρο (cm2) 18 Κλωστές κατά στήµονα ανά 10 εκατοστά (cm) 100±5 Eλάχιστο φορτίο 
θραύσης σε Newtons, ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση του στίµονα 50 Κλωστές κατά κρόκη ανά 
10 εκατοστά (cm) 80±5 Eλάχιστο φορτίο θραύσης σε Newtons, ανά 5 εκατοστά (cm) 
στη διεύθυνση της κρόκης 30 Ελάχιστη µάζα σε γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο (gr/m2) 24 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ .Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90 (+-1%) εκατοστά (cm) και µήκος 100(+-1%) 
µέτρων (m). Οι γάζες θα είναι συσκευασµένες σε πακέτα µε µορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ- ΖΑΚ) του ενός 
(1) µέτρου ή σε φύλλα µε τη µία διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Tα 
υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόµενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από 
την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη µεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήµατος θα 
αναγράφονται τα παρακάτω: 1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής 2. Το είδος του 
περιεχοµένου 3. Η ηµεροµηνία παραγωγής 4. Ο αριθµός παρτίδας 5. Οι διαστάσεις (µήκος και 
πλάτος) 6. Ο αριθµός της σύµβασης και ο φορέας 7. Η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙ∆ΟΣ µε ανεξίτηλη µελάνη 
8. Η σήµανση πιστότητας CE ΕΛΕΓΧΟΙ Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάµβακος καθώς και 
οι έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 14079:2003 
που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προδιαγραφής. 
 
7.ΓΑΖΕΣ ΑΠΛΕΣ 7.5x7.5cm 8ply 
 
8.ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ 10X20 (ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ)  
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΡΗΡΟΡΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. 
ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΝΑ 
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ. ΝΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. 
ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΣΗΜΑ CEMARK. 
9.ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 40 Χ 40cmακτινοσκιερή (X-RAY), 8 ply, 
 
10. ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10Χ20  24 PLY 
 
[Προδιαγραφές]: Οι παραπάνω γάζα  να είναι κατάλληλη για χειρουργικές επεμβάσεις. 
Από 100% βαμβάκι, υψηλής καθαρότητας και απορροφητικότητας, υδρόφιλες, με 
μεγάλες αναδιπλώσεις στα άκρα (χωρίς ξέφτια). Να φέρουν υφασμένη ακτινοσκιερή κλωστή σε όλο 
το μήκος τους. 
 
11. ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10Χ20  12 PLY 
 
[Προδιαγραφές]: Οι παραπάνω γάζα  να είναι κατάλληλη για χειρουργικές επεμβάσεις. 
Από 100% βαμβάκι, υψηλής καθαρότητας και απορροφητικότητας, υδρόφιλες, με 
μεγάλες αναδιπλώσεις στα άκρα (χωρίς ξέφτια). Να φέρουν υφασμένη ακτινοσκιερή κλωστή σε όλο 
το μήκος τους. 
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13.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ IV – ΤΟΜΟΣ 2) 
 Να είναι απορροφητικό και να αποτελείται από τρίχες ή νέα χτένια καλής ποιότητας που 
λαμβάνονται από την επικάλυψη σπερμάτων διαφόρων ειδών του γένους GossyriumL και έχουν 
υποστεί κάθαρση, λεύκανση και έχουν ξανθεί προσεκτικά. Δεν πρέπει να περιέχει αντισταθμιστικές 
χρωστικές ουσίες 
.  Να είναι λευκό και πρακτικά άοσμο. 
 Να αποτελείται από ίνες μέσου μήκους όχι μικρότερου από 10 mm και δεν περιέχει παρά μόνο 
ίχνη από υπολείμματα φύλλων, περικάρπια ή περιβλήματα σπερμάτων ή άλλες προσμίξεις. 
 Να παρουσιάζει σημαντική αντίσταση στην τάση 
.  Όταν ανακινείται ήπια, δεν αφήνει σημαντική ποσότητα σκόνης.      Ταυτοποίηση σύμφωνα με 
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ελληνική Φαρμακοποιία έκδοση IV – τόμος 2). 
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 Έλεγχοι καθαρότητας – Διάλυμα Δ – Οξύτητα ή αλκαλικότητα – Ξένες ίνες – Φθορισμός – Κόμβοι – 
Απορροφητικά – Ουσίες διαλυτές στον αιθέρα – Εκχυλίσιμες χρωστικές ύλες – Επιφανειοδραστικές 
ουσίες – Υδατοδιαλυτές ουσίες – Απώλεια κατά την ξήρανση (V.6.22) – Θειική τέφρα - Σύμφωνα με 
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ελληνική Φαρμακοποιία έκδοση IV – τόμος 2) 
.  Να διατηρείται σε ξηρό χώρο, σε συσκευασία που προφυλάσσει από τη σκόνη. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η αποστολή δείγματος.  Οι προμηθευτές 
υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που 
προσφέρουν.  Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να φέρουν σήμανση πιστοποίησης CE και ISO η 
οποία τοποθετείται στα προσφερόμενα είδη.  Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά 
του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής του.  Οι αναφερόμενες ενδείξεις να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα.  
Να αναφέρονται ευκρινώς στην συσκευασία τα στοιχεία που αφορούν το είδος, το μήκος, τη 
διάμετρο.  Η συσκευασία του υλικού να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα κατά την 
μεταφορά και αποθήκευση.  Α. Πριν από την τελική κατακύρωση η υπηρεσία έχει την δυνατότητα 
να προβεί σε έλεγχο από ανεξάρτητο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. Β. Η επιτροπή παραλαβής 
μπορεί επίσης να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων. Τα έξοδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

     14-15-16-17-18-19 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 

-Να έχουν διαρκή ελαστικότητα και μεγάλο πεδίο εφαρμογής.- Να έχουν σύνθεση τουλάχιστον 
έως 65% βαμβάκι καθαρό , πολυαμίδιο 35%, να είναι διπλής ύφανσης με δυνατότητα έκτασης 
περίπου 100% και επαναφορά σχεδόν στο αρχικό του μήκος. 
-Οι παρυφές των επιδέσμων να είναι υφασμένες σε μορφή ούγιας και όχι κομμένες . 
- Να είναι ανθεκτικός στις εκκρίσεις , να εφαρμόζει καλά στις κοιλότητες του σώματος και να 
παραμένει στην θέση του. 
-Να είναι αεροδιαπερατός και ιδιαίτερα φιλικός προς το δέρμα. 
-Κατάλληλος για επιδέσεις σταθεροποίησης, υποστήριξης και συμπίεσης. 
-Ατομικά συσκευασμένος και να φέρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και επισημάνσεις. -Να φέρει 
ικαν4. 
 

              25-26 ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΥΨΟΥ 
       Η δυνατότητα χρησιμοποίησής του κάτω από κάθε υλικό γυψώσεων. 
     Να προσφέρει προστασία σε εξαιρετικά ευαίσθητες περιοχές 
     Να σχίζεται εύκολα, να αντέχει στην πίεση, να προσφέρει προστασία κάτω  
     από τον          νάρθηκα καθ' όλη την διάρκεια της θεραπείας.          
     Να είναι ανθεκτικό στο νερό ώστε να βοηθά στο στέγνωμα του νάρθηκα. 
     Να αντιστέκεται στη διείσδυση του γύψου και διευκολύνει στην αφαίρεση του. 
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37-38-39-40-41-42 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 
 Μικρή διάρκεια Εμβάπτισης -Μικρή απώλεια γύψου -Μεγάλη δυνατότητα διαμόρφωσης -
Χρόνος πήξης από 3-4 λεπτά 
-Πρώιμη αντοχή για διάνοιξη 8-12 λεπτά μετά την εμβάπτιση -Πρώιμη αντοχή σε βάρος -
προσεκτικό βάδισμα μετά από 1 ώρα περίπου -Απόλυτη αντοχή σε βάρος σε εύλογο χρονικό 
διάστημα π.χ 24 ώρες -Μεγάλη τελική αντοχή -Ήπια εξώθερμη Αντίδραση 
-Χαμηλό επίπεδο σκόνης κατά την αφαίρεση του γύψου 

     
 
54-55 -56-57ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ  ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟ ΑΡΓΥΡΟ 
Αποστειρωμένα αφρώδη επιθέματα από υδροενεργό άργυρο ομοιγενώς κατανεμημένο μέσα στη 
δομή του υπό μορφή σύμπλοκου και πολύμερες υψηλής απορροφητικότητας το οποίο εκτείνεται 
κατά την απορρόφηση, με εξωτερική επικάλυψη φίλμ πολυουρεθάνης και περιμετρικό κολλητικό 
από κυτταρίνη, φυσικό υλικό. 
Κολλητικά: 
12,5 x 12,5 
18 x 18 
23 x23(σχήμα για κόκκυκα) 
19 χ 20 (σχήμα για πτέρνα) 
58 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΛΓΗΝΙΚΑ 
Επιθέματα αποστειρωμένα αλγηνικά με άργυρο και κυτταρίνη, που να συνδυάζουν μεγάλη 
απορροφητικότητα, αντιμικροβιακή δράση και υψηλή συνοχή. Μη κολλητικό σε σχήμα κορδονιού. 
Διάσταση περίπου 3Χ44 cm. 
59 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ 
Επιθέματα πλέγματος επαφής από πολυεστέρα εμποτισμένο με βαζελίνη ώστε να υπάρχει ανώδυνη 
και ατραυματική αφαίρεση και υδροκολλοειδές ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και να 
προάγεται η επούλωση. Με ολιγοσακχαρίτη νανοτεχνολογίας που δρα κατά των 
μεταλλοπρωτεασών και έχει αποτελεσματική δράση σε χρόνια έλκη που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση επούλωσης. Μη κολλητικά. 
Διαστάσεις 5 Χ 7 cm (± 1 cm) 
60-61 ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ 
Με πλέγμα στην επιφάνεια επαφής με το τραύμα, εμποτισμένο με βαζελίνη ώστε να υπάρχει 
ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση, υδροκολλοειδές ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών 
και να προάγεται η επούλωση και νανοολιγοσακχαρίτη ώστε να υπάρχει αποτελεσματική δράση 
κατά των μεταλλοπρωτεασών. Για χρόνια έλκη, από μέτριες έως υψηλές εκκρίσεις που 
παρουσιάζουν καθυστέρηση επούλωσης. Μη κολλητικό. 
Διαστάσεις 13Χ 12 cm (± 1 cm) 
Διαστάσεις 15 Χ 20 cm (± 1 cm) 
 
62 ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ-ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ-100% ΙΠΠΕΙΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ 
Επουλωτικό, βιοαπορροφήσιμο, 100% ίππειου κολαγόνο, με αιμοστατικές ιδιότητες για έλκη στη 
φάση της κοκκιοποίησης. Συσκευασία σπρέι 75ml. 
63-64-65 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΔΙΑΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 
Αφρώδη επιθέματα με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης και ενσωματωμένο 
πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής με το τραύμα, εμποτισμένο με βαζελίνη ώστε να 
υπάρχει ατραυματική αφαίρεση, υδροκολλοειδές ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και 
να προάγεται η επούλωση. Με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου στο πλέγμα περιεκτικότητας 
0,35mg/cm2, χωρίς σουλφαδιαζίνη , ώστε να παρέχεται συνεχής αντιμικροβιακή προστασία χωρίς 
κίνδυνο τοξικότητας. Για μολυσμένα έλκη, από μέτριες έως υψηλές εκκρίσεις. Μη κολλητικά. 
Διαστάσεις 10Χ 12 cm (± 1 cm) 
Διαστάσεις 15Χ 15 cm (± 1 cm) 
Διαστάσεις 15Χ 20 cm (± 1 cm) 
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69-70-71-72-73-75-76 ΚΟΙΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ Εκτός από τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές απαιτούνται 
επίσης τα εξής χαρακτηριστικά: 
Η πλαστική κεφαλή της βελόνης να εφάπτεται αεροστεγώς σε σύριγγες τύπου luer και luerlock. Η 
κωνική κεφαλή της βελόνης να είναι σύμφωνη με τον τύπο ISO 594/1 και να φέρει διακριτικό χρώμα 
(χρωματικός κώδικας) που θα επιτρέπει τον προσδιορισμό της διαμέτρου της βελόνης. Να είναι 
ημιδιαφανής στο σημείο σύνδεσης με την σύριγγα για την εύκολη παρατήρηση της παλινδρόμησης 
του αίματος. Ευθύς σωλήνας βελόνης, σε κανονικό πάχος 
τοιχώματος, χωρίς ελαττώματα κατασκευής και μη αποσπούμενα σωματίδια. Η εξωτερική 
επιφάνεια του σωλήνα να είναι λεία. Τα αμβλύ άκρο της βελόνης να είναι αιχμηρό, χωρίς προεξοχές 
και ελαττώματα. Υλικά συσκευασίας: πλαστικό φιλμ (blister) και ιατρικό (medicalgradepaper) που 
θα διασφαλίζει την αποστείρωση. Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο, με 
ατραυματικό άκρο, από υλικό που θα πληροί τη σύμβαση ISO 6009. Διαθέσιμο μέγεθος από 16G-
30G και στα ανάλογα μήκη (5/8’’-2’’). 
 
74 ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ τύπου PencilPoint 
 
Ειδικές ατραυματικές βελόνες ραχιαίας αναισθησίας με την κορυφή της βελόνας PencilPoint. Η 
κορυφή και τα παράπλευρα ανοίγματα να είναι σε ιδανικό μέγεθος και θέση για να ελαχιστοποιούν 
τις πιθανότητες διασκληριδίου τοποθέτησης ( διαμέσου της σκληρής μήνιγγας). Να είναι υψηλής 
ποιότητας κατασκευής με λεπτά τοιχώματα, διαφανή λαβή για τον γρήγορο εντοπισμό του ΕΝΥ 
(εγκεφαλονωτιαίου υγρού). Να προσφέρουν ευδιάκριτη αίσθηση της τρώσης της σκληράς μήνιγγας. 
Να φέρουν βελόνα εισαγωγής για να επιβεβαιώνεται η ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση στον 
υπαραχνοειδή χώρο. Να φέρουν στειλεούς με χρωματική σήμανση για έμεση αναγνώριση τους 
μεγέθους. Να διατίθενται σε μεγέθη 25G και 27G, σε μήκος από 85mm έως 120mm, με οδηγό 
βελόνα μεγέθους 21G έως 22Gκαι μήκους 20mm έως 30mm. 
 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 
Οι συγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν τις πλαστικές 
σύριγγες μιας χρήσης «Τύπου  Β», δηλαδή   που να είναι  εφοδιασμένες  με ελαστικό παρέμβυσμα 
και απαιτείται να είναι καθ' όλα σύμφωνες με την παραπάνω Υπουργική απόφαση καθώς και με τις 
παρακάτω διευκρινιστικές-συμπληρωματικές απαιτήσεις: 
 
1. Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των συριγγών να είναι: 
             Για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και για το ελαστικό 
παρέμβυσμα φυσικό σιλικονισμένο  καουτσούκ. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
των τμημάτων της σύριγγας και των βελόνων που έρχονται σε επαφή με το ενέσιμο υγρό θα είναι 
αρχική πρώτη ύλη και όχι ανακυκλωμένα. 

 Τα υλικά δεν πρέπει να έχουν οσμή εκτός εκείνης που του προσδίδει το υλικό κατασκευής 
του. Τόσο το πλαστικό όσο και το σιλικωμένο ελαστικό να μην ελευθερώνουν υλικά που 
επηρεάζουν και βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιεμένου υγρού, δεν πρέπει να είναι τοξικά ή 
πυρετογόνα ή να γίνουν πηγές μικροοργανισμών που να προκαλούν μόλυνση ή να προκαλούν 
οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη επίδραση. 
 Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέμβυσμα 
και στην καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της 
βελόνας να αφαιρείται άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός. 
 Να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην 
μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν. 
 
2. Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή 
διεθνώς. 
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 Με την προσφορά να κατατίθενται εκθέσεις ελέγχου παραδοχής των 
προσφερομένων προϊόντων. 
 
3. Όλες οι πληροφορίες που  συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα 
στην Ελληνική γλώσσα. 
 
4. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται: 

 Η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος. 
 Στοιχεία κατασκευαστή, χώρα και εργοστάσιο κατασκευής 
 Υλικό κατασκευής 
 Μέγεθος 
 Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόπος αποστείρωσης 
 Αριθμός παρτίδας 
 Σήμανση CE 
 Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό 

φιλμ και θα επιλέγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της 
απόφασης. 

 Η συσκευασία να φέρει την  ένδειξη  «Να  μη  χρησιμοποιείται  με «παραλδεϋδη» εκτός αν 
τα προσφερόμενα είδη είναι συμβατά με την παραλδεϋδη, οπότε αυτό πρέπει να 
αναφέρεται στην προσφορά. 

5.Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-
2003) 
 Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά. 
 
6.Το προϊόν πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την ΔΥ7/2480/1994 κοινή Υπουργική 
απόφαση σε εναρμόνιση με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993. 
 Οι συμμετέχοντες να καταθέτουν με την προσφορά τους επικυρωμένα αντίγραφο του 
πιστοποιητικού για τη σήμανση CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο κοινοποιημένο Οργανισμό. 
 
7. Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής 
τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτήν της παραγωγής. 
 
8. Οι συμμετέχοντες να: 

 υποβάλλουν δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993. 
 δηλώσουν τον Κοινοποιημένο Οργανισμό για τον έλεγχο ποιότητας CE, καθώς και τον αριθμό 

αναγνώρισης που έχει χορηγηθεί στον Κοινοποιημένο Οργανισμό από την επιτροπή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

9. Να κατατεθεί με την προσφορά ικανός αριθμός δειγμάτων, σε όλα τα μεγέθη που 
προσφέρονται, για έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 
 
10. Σε περίπτωση που κριθούν μειοδότες, για κάθε παρτίδα πλαστικών συριγγών  μιας χρήσης, που θα 
παραδίδουν, να προσκομίζουν στην επιτροπή παραλαβής έκθεση εργαστηριακού ελέγχου (έλεγχος 
στειρότητας, λοιποί φωτοχημικοί  έλεγχοι, με τα έξοδα του ελέγχου να βαρύνουν τον προνηθευτή), στην 
οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής: 

 αριθμός παρτίδας 
 Το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και του εργαστηριακού ελέγχου 
 Η ημερομηνία ελέγχου 
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 Το αποτέλεσμα του ελέγχου 

11. Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ1348/04 όπως αυτή 
τροποποιήθηκε (Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία 98/79/CE). 
 
12. Η σύριγγα να είναι με ενσωματωμένη βελόνη (όταν ζητείται), η ποιότητα της οποίας να 
εξασφαλίζει άνετη και ατραυματική φλεβοκέντηση. 
 
Έλεγχοι κατά την παραλαβή 
Α. Ο Μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία ελέγχει, εάν οι 
πλαστικές σύριγγες που παραδίδονται, ανήκουν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο κατασκευής, που 
αξιολογήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, ώστε να μην προσκομίζεται οποιοδήποτε 
άλλο είδος συριγγών, που δεν αξιολογήθηκε. 
Β. Έλεγχος στειρότητας και λοιποί φυσικοχημικοί έλεγχοι σε εργαστήριο του ΕΟΦ 
(Τα έξοδα ελέγχων και τα δείγματα βαρύνουν τον Προμηθευτή). 

                     82 .Σύριγγες αερίων αίματος (ασφαλείας ηπαρινισμένες): 

1) Να είναι κατάλληλες για δειγματοληψία αρτηριακού αίματος για τη μέτρηση PO2, PCO2, Ph, CO – 

οξυγονομέτρηση, ηλεκτρολύτες (K, Na, CaCl) & μεταβολίτες (γλυκόζη – γαλακτικά) 

2) Να είναι ηπαρινισμένες έτοιμες για χρήση με εξισορροπημένο τύπο ηπαρίνης και να αναφέρεται το 

ποσό αυτής (u/ml) 

3) Η ηπαρίνη να είναι σε στερεή μορφή 

4) Να διαθέτουν σύστημα απομάκρυνσης φυσαλίδων αερίου για την ακριβέστερη ανάλυση όλων των 

παραμέτρων των αερίων αίματος 

5) Το υλικό της συσκευασίας να είναι από ιατρικό χαρτί & πλαστικό φιλμ και να αναγράφεται σε εμφανές 

σημείο της συσκευασίας η ημερομηνία παραγωγής, ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία λήξης   

6) Να είναι απαλλαγμένες από λάδι σιλικόνης για αποφυγή προβλημάτων στο σύστημα υγρών των 

αναλυτών (σωληνίσκος και αποφυγή προβλημάτων στις μεμβράνες ηλεκτρολυτών & μεταβολιτών) 

7) Να διαθέτουν βελόνα με λεπτό τοίχωμα, να αναγράφονται οι διαστάσεις της βελόνας για 

ελαχιστοποίηση του πόνου και διευκόλυνση της ροής του αίματος 

8) Η βελόνη να διαθέτει ενσωματωμένο προστατευτικό κάλυμμα, μη αποσπώμενο από αυτή, το οποίο μετά 

τη χρήση να ασφαλίζει μη αναστρέψιμα για πρόληψη ατυχημάτων (τρυπήματος) 

9) Να διατίθεται στη συσκευασία βιδωτό πώμα που να εφαρμόζει γύρω από τον στυλίσκο (μπεκ) 

10) Οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν να παρέχονται απαραίτητα στην ελληνική γλώσσα. 

84. ΣΥΡΙΓΓΕΣ 50-60MLME ΜΕΓΑΛΟ ΡΥΓΧΟΣ(ΣΙΤΙΣΗΣ)ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 

·Σύριγγες 60mlπλαστικές χωρίς βελόνα 

·Mιαςχρήσεως 

·αποστειρωμένες με αιθυλενοξείδιο 

·συσκευασμένες σε ατομική συσκευασία 

·μητοξικές 

·ελεύθερεςπυρετογόνων 
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·latexfree. 

 Διατίθενται ανά τεμάχιο. 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Μέθοδοι Ελέγχου των πλαστικών συριγγών μιας χρήσης 
καθορίζονται με την Υπουργική απόφαση Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) 
«ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ» 
• Οι προδιαγραφές των βελονών πρέπει να είναι καθ΄ όλα σύμφωνες με την υπουργική απόφαση 
Α6/6404 ≪ Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μίας 
χρήσης≫  (ΦΕΚ 681 τ.Β’8.8.1991) 
• Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
• Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο 
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο 
κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να 
περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 
• Η ένδειξη ≪ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ≫ 
• Η μέθοδος αποστείρωσης 
• Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη ≪ΠΑΡΤΙΔΑ≫ (ή LOT) 
• Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα 
• Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση 
• Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης 
• Κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη 
• Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων. 
• Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως και στην Ελληνική Γλώσσα. 
•. Τα ανωτέρω υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΙS13485-2003 και 
ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα να φέρει Πιστοποιητικό ISO 
9001:2008. Τα υλικά πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται 
εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, 
η οποία απoδεικvύει 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 και ≪περί τεχνικών 
προδιαγραφών και μεθόδων ελέγχου πλαστικών συριγγών και βελονών μιας χρήσης≫ ΦΕΚ 681 
τ.Β’8.8.1991) 
• Εκτός και αν αναφέρεται σαφώς, απαιτούνται επίσης: 
• Μιας χρήσης, ατομική, διαφανής, συσκευασία με εύκολο άσηπτο άνοιγμα. 
• Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης. 
• Να είναι αποστειρωμένες (διάρκεια 3-5 έτη), μη τοξικές και απαλλαγμένες πυρετογόνων ουσιών. 
• Το υλικό της βελόνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρίς 
μαγνητικές ιδιότητες. 
• Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο από υλικό που θα πληροί 
τη σύμβαση ISO 6009. 
• Να είναι LatexFree 
 
Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα 

απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Θα φέρουν σαν 
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τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα 

πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο που θα περιέχει υποφάκελλο 

δικαιολογητικών συμμετοχής, υποφάκελλο τεχνικής προσφοράς και υποφάκελλο 

οικονομικής προσφοράς. Υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίγραφα τόσο οι  ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ. 

 1.  Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα περιέχει : 
Α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του . Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην 
περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 
43 του Ν.4506/2019)  

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 
του Ν.4605/2019) 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
της. 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
της. 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
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υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

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

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

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

 2. Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει:  

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της Πρόσκλησης . 
      3. Ο υποφάκελος της οικονομικής  προσφοράς θα περιέχει:   
Την οικονομική προσφορά όπου θα αναφέρεται η τιμή μονάδος του είδους και απαραίτητα ο 
αύξοντας αριθμός της κατάστασης.   Στην τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.  
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 25/02/2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
14:30 μμ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Λευκάδας. 
Η αποσφράγιση της Διαγωνιστικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί στις 26/02/2021 ημέρα 
Παρασκευή. 
Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ όλα τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομιστούν όσα από αυτά έχουν λήξει. 
 
Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας κ .Πολίτη 
Αικατερίνη τηλ:2645360287, το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Πρωτογενές αίτημα αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
21REQ008049752).       
                                                                                                                                                   
                                                                                                                         Ο                                 

                                                                                                    ΔΙΟΙΚ/ΤΗΣ ΤΟΥ  ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ          

                                                                                                           ΜΠΑΚΑΒΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                
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