
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Διακιρυξθ με Αρ. 14θ /2019(Συςτθμικόσ αρικμόσ ΕΣΘΔΘΣ 75483)του 

Ανοιχτοφ Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια του 
είδουσ «ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ» CPV: 33162200-5 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 424.193,55€ πλζον ΦΡΑ ιτοι 526.000,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ και «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΓΑΝΑ 

ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ» CPV: 33162000-3  προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 
174.193,55€ πλζον ΦΡΑ ιτοι 216.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΡΑ για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννθματάσ- Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» 
(Οργανικι Μονάδα «Γ. Γεννθματάσ»- Οργανικι Μονάδα «Ο Άγιοσ 
Δθμιτριοσ») ςε εφαρμογι του Ρρογραμματιςμοφ Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν του Ζτουσ 2019.  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία Γ.Ρ.Κ. Γ. ΓΕΡΡΘΠΑΨΑΧ- Σ ΑΓΛΣΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ 

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ ΕΚΡΛΞΘΧ ΑΠΩΡΘΧ 41 

Υόλθ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ 

Ψαχυδρομικόσ Ξωδικόσ 54635 

Χϊρα ΕΟΟΑΔΑ  

Ξωδικόσ ΡUTS ELL 522 

Ψθλζφωνο 2313 308154 

Φαξ 2310 207426 

Θλεκτρονικό Ψαχυδρομείο  promitheies@gennimatas- thess.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ξοφμτςιου Ακαναςία 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.gennimatas-thess.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  Ροςοκομείο   και ανικει ςτθν Γενικι Ξυβζρνθςθ (ΡΥΔΔ). 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Ωγεία. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α)    Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ& δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. ςτον εξισ Συςτθμικό 
Αρικμό:75483 

β) Ξάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
 www.promitheus.gov.gr του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. 
 

γ)       Υεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

 τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ:www.gennimatas-thess.grκαι από το Γραφείο Υρομθκειϊν του 
Ροςοκομείου ςτο τθλζφωνο και ςτισ διευκφνςεισ που ςθμειϊνονται παραπάνω.  

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Σ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τον Ψακτικό Υροχπολογιςμό του Ροςοκομείου. 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Ξωδικό Αρικμό Εξόδων (ΞΑΕ):1311 και ζχουν εκδοκεί 
οιςχετικζσ δεςμεφςεισ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ, ΑΔΑ:Ψ0Σ946904Ξ-ΞΠ2 
(Σργανικι μονάδα «Γ. Γεννθματάσ») ΑΔΑ: 6ΦΨ34690Β1-7ΓΚ (Σργανικι μονάδα «Σ Άγιοσ Δθμιτριοσ») 

http://www.gennimatas-thess.gr/
http://www.gennimatas-thess.gr/
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1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια του είδουσ «ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ» CPV: 
33162200-5 και «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΓΑΝΑ ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ» CPV: 33162000-3 για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν.Θ. «Γ. 
Γεννθματάσ- Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» (Οργανικι Μονάδα «Γ. Γεννθματάσ»- Οργανικι Μονάδα «Ο Άγιοσ 
Δθμιτριοσ»)  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 598.387,10€ πλζον ΦΡΑ ιτοι 742.000,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο  
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
 
Ξαμία ανακεϊρθςθ των τιμϊν δεν προβλζπεται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Χφμβαςθσ. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

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

Αναλυτικά το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και ςυνολικά οι υποχρεϊςεισ του Οικονομικοφ Φορζα 

περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ιϋ τθσ παροφςθσ. 

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για ζνα ι για περιςςότερα από τα προκθρυχκζντα είδθ, αλλά ςε κάκε  

περίπτωςθ για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ ανά είδοσ. 

Ρροςφορζσ για μζροσ των ηθτοφμενων ποςοτιτων ανά είδοσ δεν γίνονται δεκτζσ, και κα απορρίπτονται. 

Θ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςτο ζνα (1) ζτοσ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

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

Των διατάξεων, όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

- Ψισ διατάξεισ του ν. 4610/2019 (ΦΕΞ 70/Α/07-05-2019 ) Άρκρο 235 «Κζματα Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Χυμβάςεων». 

- Ψισ διατάξεισ του ν. 4609/2019 (ΦΕΞ 67/Α/03-05-2019 ) Άρκρο 56«Ψροποποιιςεισ του ν. 4412/2016. 
- Ψισ διατάξεισ του ν. 4608/2019 (ΦΕΞ 66/Α/25-04-2019 ) Άρκρο 33«Ψροποποίθςθ των διατάξεων του ν. 

4412/2016. 
- τισ διατάξεισ του ν. 4605/2019 (ΦΕΞ 52/Α/01-04-2019 άρκρο 43 «Ψροποποίθςθ των διατάξεων του ν. 

4412/2016. 

- τθσ ΩΑ 56902/215/2.6.2017 του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ, με κζμα:«Ψεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.)»(ΦΕΞ 
Β   1924/2.6.2017). 
 

- Ψθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και Χυμβουλίου τθσ 26ισ Φεβρουαρίου 
2014, ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και κατάργθςθ τθσ Σδθγίασ 2004/18/ΕΞ 
(L94) όπωσ διορκϊκθκε με τθν Σδθγία (L135/24.5.2016). 

 
- τθσ ΩΑ 57654/23.05.2017 του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα: «Φφκμιςθ των ειδικότερων 

κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων του 
Ωπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Ωποδομϊν, Πεταφορϊν και Δικτφων»(ΦΕΞ Β   1781/23.5.2017) 

 

- του ΥΔ 39/2017 -Ξανονιςμόσ εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ  
Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (ΦΕΞ Α   64/4.5.2017). 
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- του Ρ. 4497/2017 «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ 
νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ». 

- του Ρ. 4472/2017 «Χυνταξιοδοτικζσ διατάξεισ δθμόςιου και τροποποίθςθ διατάξεων του Ρ. 4387/2016, 
μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ και 
εργαςιακζσ ρυκμίςεισ,μεςοπρόκεςμο πλαίςιο δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ 
διατάξεισ» (ΦΕΞ Α   74/19.5.2017). 
 

- του Ρ. 4441/2016 «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον 
ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΞ Α227/06.12.2016) 
 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

  
       του Ρ. 4281/2014 «Πζτρα ςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Ωπουργείου 

Σικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΞ Α   160/8.8.2014. 
 

      του Ρ. 4272/2014 «Υροςαρμογι ςτο εκνικό δίκαιο τθσ Εκτελεςτικισ Σδθγίασ 2012/25/ΕΕ τθσ Επιτροπισ τθσ 
9θσ Σκτωβρίου 2012 για τθ κζςπιςθ διαδικαςιϊν ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθν ανταλλαγι, μεταξφ των 
κρατϊν-μελϊν, ανκρϊπινων οργάνων που προορίηονται για μεταμόςχευςθ -Φυκμίςεισ για τθν Ψυχικι Ωγεία 
και τθν Λατρικϊσ Ωποβοθκοφμενθ Αναπαραγωγι και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΞ Α  145/11.07.2014). 
 

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και 
Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» 
και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

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

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 
Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 
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 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)»,  

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

Των Αποφάςεων (Ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν παροφςα Διακιρυξθ) 

- Ψθν αρίκμ. 212θ /2018 Απόφαςθ τθσ Διοικιτριασ του Ροςοκομείου περί οριςμοφ επιτροπισ ςφνταξθσ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊνγια τθν προμικεια του είδουσ «Εργαλεία και Αναλϊςιμα Χειρουργείου». 

- Ψο από 13-09-2018 πρακτικό τθσ επιτροπισ ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν .  

- Ψο αρίκμ. πρωτ. 14279/17-09-2018 ζγγραφο περί ανάρτθςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςε Δθμόςια 
Διαβοφλευςθ. 

- Ψο από 02-10-2018 πρακτικό ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν μετά τθν ανάρτθςθ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν ςε Δθμόςια Διαβοφλευςθ.  

- Ψο αρίκμ. πρωτ. 18198/13-11-2018  ζγγραφο περί ανάρτθςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςε 2ο ςτάδιο 
Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ. 

- Ψο από 10-04-2019 πρακτικό ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν μετά τθν ανάρτθςθ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν ςε 2ο ςτάδιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ. 

- Ψθν αρίκμ. 5θ /15-03-2019 (Κζμα 2ο ) ΑΔΑ: 60Γ46904Ξ-Θ9Ρ Απόφαςθ του ΔΧ του Ροςοκομείου περί 
ζγκριςθσ του προγραμματιςμοφ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν διαχειριςτικοφ ζτουσ 2019 του Γ.Ρ.Κ. « Γ. 
Γεννθματάσ- Σ Άγιοσ Δθμιτριοσ», ςτον οποίο ζχει γίνει ςχετικι πρόβλεψθ για τθν εν λόγω δαπάνθ. 

- τθν αρίκμ. 17θ /27-09-2019 (Κζμα 4ο ) ΑΔΑ:63ΡΔ46904Ξ-ΣΩ4Απόφαςθ του ΔΧ του Ροςοκομείου περί 
επικφρωςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ζγκριςθσ διενζργειασ του διεκνι θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ 
για τθν προμικεια του είδουσ «ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΞΑΛ ΑΡΑΟΩΧΛΠΑ ΧΕΛΦΣΩΦΓΕΛΣΩ» CPV: 33162200-5 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 424.193,55€ πλζον ΦΥΑ ιτοι 526.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ 
και «ΧΩΧΞΕΩΕΧ ΞΑΛ ΣΦΓΑΡΑ ΧΕΛΦΣΩΦΓΕΛΣΩ» CPV: 33162000-3  προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 174.193,55€ 
πλζον ΦΥΑ ιτοι 216.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ για τισ ανάγκεσ του Γ.Ρ.Κ. «Γ. Γεννθματάσ- Σ 
Άγιοσ Δθμιτριοσ» (Σργανικι Πονάδα «Γ. Γεννθματάσ»- Σργανικι Πονάδα «Σ Άγιοσ Δθμιτριοσ») ςε 
εφαρμογι του Υρογραμματιςμοφ Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν του Ζτουσ 2019.  
 

- τισ δεςμεφςεισ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 ΑΔΑ Ψ0Σ946904Ξ-ΞΠ2 
(Σργανικι μονάδα «Γ. Γεννθματάσ») ΑΔΑ: 6ΦΨ34690Β1-7ΓΚ (Σργανικι μονάδα «Σ Άγιοσ Δθμιτριοσ») 
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1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.Δ.Θ.Χ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov. 

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Υροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 22-10-2019 ςτθν 
Ωπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ βρίςκεται καταχωρθμζνο: 

1. Χτο Ξεντρικό Θλεκτρονικό Πθτρϊο Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ξ.Θ.Π.ΔΘ.Χ.) 

2. Χτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.  www.eprocurement.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΗΔΗ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό 75483 

3. Χτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ: www.gennimatas-thess.gr 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) κα δθμοςιευκεί:  

1. όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ρ. 3861/2010, 
αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΑΩΓΕΛΑ). 

2. Χτον ελλθνικό τφπο και ςυγκεκριμζνα ςτισ εφθμερίδεσ: 

Α.. ΕΥΨΑ ΘΠΕΦΕΧ  

Β. ΘΠΕΦΘΧΛΑ ΨΣΥΛΞΘ ΨΘΧ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 

3. Πεπίλητη ηηρ διακήπςξηρ θα αποζηαλεί ζηοςρ παπακάηυ θοπείρ:  

 Εμποπικό –Βιομησανικό Επιμεληηήπιο  

Α. Θεζζαλονίκηρ 

Β. Αθηνών 

 Βιοηεσνικό - Επαγγελμαηικό Επιμεληηήπιο 

 Α. Θεζζαλονίκηρ 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΛΘΞΘΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr 29 Ροεμβρίου 2019 

Θμζρα:Υαραςκευι 

14:00:00 

05 Δεκεμβρίου 2019 

Θμζρα:Υζμπτθ 

11:00:00 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.gennimatas-thess.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

 

Σι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Ψα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

>     θ παροφςα με  αρ. 14θ /2019 Διακιρυξθ και τα Υαραρτιματα, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

> θ Υροκιρυξθ τθσ Χφμβαςθσ όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

> το Ευρωπςϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), 

> οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ 
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά, 

>     το ςχζδιο ςφμβαςθσ όπωσ εμπεριζχεται ςτθν παροφςα με τα παραρτιματά τθσ. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Τλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ 
οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του 
Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ),  θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Ψα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί 
(όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων 
είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 
είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Τταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.Ψυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ 
προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Ψυχόν Υροδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

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


11 

 

Σι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).  

Ψα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα 
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί 
το ζγγραφο..  

Χτισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 
υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

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

 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά 
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 
του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΧΔΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα 
αυτό. Πποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Ψ.Α.Α. - Ψ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου 
Υαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ψαμείο Υαρακατακθκϊν και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον 
υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ 
τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Σι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

β) τον εκδότθ,  

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, 

 ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Π. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ 
εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  

 η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,  

θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν  

κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,  
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ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΧΔΧ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Υαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Υροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Χυμφωνίασ, κακϊσ και  

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

2. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ Ανακζτουςα 
Αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι 
μορφι εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι 
αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 19/ Ρ.4412). 
 
3. Χτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

4. Θ Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του Άρκρου 8 του Ρ.3310/2005, ελζγχει, επί ποινι 
απαραδζκτου τθσ υποψθφιότθτασ, εάν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςυμμετζχει εξωχϊρια εταιρεία κατά τα 
αναφερόμενα ςτθν περ. α' τθσ παραγράφου 4 του Άρκρου 4 του ίδιου νόμου, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν 
παράγραφο 4 του Άρκρου 4 του Ρ.3414/2005. 

5. Τα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα οικεία 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Σι υποψιφιοι που δεν 
ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ ςε επαγγελματικό ι εμπορικό 
μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να προςκομίηουν ανάλογθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό, κατά 
τα οριηόμενα εκ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ίςθ με το 2% επί τθσ 
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, μθ ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων 
προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ.Χε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα 
τθσ διακιρυξθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ ΦΥΑ 
ακροιςτικά για το ςφνολο τθσ προςφοράσ (άρκρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016) , όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 
5α του άρκρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).).  . 
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A/A ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ 

ΑΝΕΥ ΦΡΑ 
ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ 

1 
Λάςτινο παροχζτευςθσ από Latex με διάμετρο 6mm 

(ΜΕΤΑ) 360,00 7,20 

2 
Λάςτινο παροχζτευςθσ από Latex με διάμετρο 

9mm(ΜΕΤΑ) 360,00 7,20 

3 
Ριεςτικόσ αςκόσ για τθ χοριγθςθ υγρϊν μιασ χριςεωσ 

ςυςκευζσ εγχφςεων 3000cc 448,00 8,96 

4 
Ρλαςτικζσ αςφάλειεσ κουτιϊν αποςτείρωςθσ 

30Χ43mm 90,09 1,80 

5 
Αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ αποςτειρωμζνεσ για 

χειρουργικά πεδία 10 Χ 50 CM, ΑΡΟΚΛΙΣΘ 3 CM  59,40 1,19 

6 

ΡΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΘΣ ΘΛΕΚΤΟΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ, ΔΙΡΛΘΣ 
ΑΓΩΓΙΜΘΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ  ΑΣΦΑΛΟΥΣ 

ΧΘΣΘΣ ΣΕ ΡΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΘΛΙΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΘ ΜΕ ΤΙΣ 
ΥΡΑΧΟΥΣΕΣ ΔΙΑΘΕΜΙΕΣ VALLEYLAB ΚΑΙ BOWA, 

GEISTER 3.090,00 61,80 

7 

Σφριγγα ανάδευςθσ και ζγχυςθσ οςτικοφ τςιμζντου ςε 
κενό αζροσ με ξεχωριςτό κάλαμο ειςαγωγισ υγροφ - 

ςκόνθσ , με φίλτρο ςυγκράτθςθσ υπολειμάτων 
γυαλιοφ,και ρφγχος για γόνατο και ιςχφο με 

δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςε ποδοδιακόπτθ κενοφ και 
οπτικό ζλεγχο κενοφ      2.145,00 42,90 

8 

Κολλθτικζσ ταινίεσ αναγνϊριςθσ λαβίδων μπλε, 
κόκκινο, κίτρινο, μωβ κ.τ.λ ςε μορφι ζτοιμων λορίδων 

αποςτειρϊςιμεσ ςτον ατμό και ανκεκτικζσ  ςτα 
πλφςιμο .Να δίνεται ο αρικμόσ των λωρίδων ανα 

φφλλων 300,00 6,00 

9 

ΟΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΩΣΘ 0,5 gr 
ΓΕΝΤΑΜΥΚΙΝΘΣ. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40gr ΓΙΑ ΧΘΣΘ ΜΕ 

(ΣΥΙΓΓΑ) ΣΥΣΚΕΥΘ ΑΝΑΔΕΥΣΘΣ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΟΣ 
ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ 

ΣΚΙΑΓΑΦΙΚΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΗΙΓΚΟΝΙΟΥ 1.375,00 27,50 

10 
ΡΕΔΙΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ (ΠΧΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ) 75 Χ 90 
CM ΔΥΟ ΣΤΩΜΑΤΩΝ ΑΡΠ ΝΟΝ WOVEN ΑΔΙΑΒΟΧΟ 

ΜΕ ΟΡΘ, ΑΡΟΚΛΙΣΘ 3 CM 297,90 5,96 

11 

Υπερ-απορροφθτικά πεδία περιςυλλογισ υγρϊν από 
κυτταρίνθ και πολυακριλικι ςόδα το οποίο να 
μετατρζπεται ςε gel διάςταςθ 110 x 100  (με 

απόκλθςθ+-5cm )και απορροφθτικότθτα15 λίτρων με 
απόκλθςθ (+-2 λίτρων ) 1.380,00 27,60 

12 
Σακοφλα αποςτειρωμζνθ απομόνωςθσ για ςυλλογι 
εντζρων διαςτάςεων 50εκ Χ 50εκ,με απόκλιςθ 5 cm 

Αποςτειρωμζνθ μιασ χριςθσ 74,00 1,48 

13 
Σετ παροχζτευςθσ τραυμάτων τφπου REDOVAC 

αποςτειρωμζνα  600ml με ςωλινα παροχζτευςθσ και 
trocar μζγεκοσ 8(φιάλθ-ςωλινασ-trocar) όχι φυςοφνα  124,80 2,50 

14 
Λάςτινο παροχζτευςθσ από Latex με διάμετρο 

7mm(ΜΕΤΑ) 720,00 14,40 

15 

Βοφρτςεσ χεριϊν από τρίχα πολλαπλϊν χριςεων 
μικοσ 10εκ. Και πλάτοσ 4εκ. Χωρίσ αντιςθπτικό. Να 

ζχει μαλακι τρίχα, να μθν ερεκίηει και να μθν 
τραυματίηει 78,00 1,56 

16 
Μαρκαδόροι δζρματοσ λεπτισ γραφισ 

αποςτειρωμζνοι ανεξίτθλοι χρϊματοσ μαφρου 45,60 0,91 

17 
Απορροφιςιμοσ ςπόγγοσ ηελατίνθσ 8cm X 5cm X 1cm 

για ωτοχειρουργικι χριςθ. 50,00 1,00 

18 

φγχθ αναρροφιςεωσ POOL που αποτελοφνται από 
δυο ομόκεντρουσ ςωλινεσ ο ζξω πολφτρυποσ μικουσ 

25εκ. περίπου και διαμζτρου 10mm περίπου,μιασ 
χριςεωσ αποςτειρωμζνθ. 90,00 1,80 

19 

Αναρρόφθςθ δαπζδου μιασ χριςεωσ θ οποία να 
προςφζρει άμεςθ και ουςιαςτικι λφςθ ςτθν 

αναρρόφθςθ υγρϊν από το πάτωμα τθσ χειρουργικισ 
αικοφςθσ ςυνδεόμενο με αναρροφιςθ 112,80 2,26 

20 
Ελαςτικά διαφανι καλφμματα με περιφερικό λάςτιχο 
για μθχανιματα διαςτάςεων 80x80 εκ.,με απόκλιςθ 5 

cm  αποςτειρωμζνα. 21,60 0,43 
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21 
Επίκεμα κεφαλισ για τθν πρόλθψθ και ςυγκράτθςθ 

του ιδρϊτα μιασ χριςθσ. 500,00 10,00 

22 
Βελόνεσ ανοξείδωτεσ μεταλλικισ χειρουργικισ ραφισ 

δζρματοσ G 204-3 95,00 1,90 

23 Καλϊδια γειϊςεων διακερμίασ BOWA ARC 350 450,00 9,00 

24 
φγχοσ αναρρόφθςθσ χωρίσ οπι να ςυνοδεφται με 

ςωλινα 210 cm 720,00 14,40 

25 
Αυτοκόλλθτθ αποςτειρωμζνθ μιασ χριςθσ ξφςτρα 

διακερμίασ . 42,66 0,85 

26 
Βελόνεσ ανοξείδωτεσ μεταλλικισ χειρουργικισ ραφισ 

μυϊν G 312-9 95,00 1,90 

27 
Βελόνεσ ανοξείδωτεσ μεταλλικισ χειρουργικισ ραφισ 

μυϊν G 312-6 95,00 1,90 

28 
Βελόνεσ ανοξείδωτεσ μεταλλικισ χειρουργικισ ραφισ 

μυϊν G 312-5 95,00 1,90 

29 
Βελόνεσ ανοξείδωτεσ μεταλλικισ χειρουργικισ ραφισ 

μυϊν G 312-4 95,00 1,90 

30 
Κακετιρεσ τφπου pezzer από μαλακό latex μικουσ 

40cm, ch 10-34. 33,25 0,67 

31 
Σκοφφιεσ χειρουργείου διάτρθτεσ (γυναικϊν) με 

λάςτιχο πίςω το οποίο να είναι χαλαρό και ανκεκτικό . 55,00 1,10 

32 
Διακερμία μιασ χριςεωσ με μπαταρία αποςτειρωμζνθ 

ατομικι ςυςκευαςία θμερομθνία λιξθσ τθσ 
ςυςκευαςίασ, εφκολθ ςτθν χριςθσ ζωσ 900οC. 66,20 1,32 

33 Ρωματιςμοί ρινόσ παίδων 10 εκ. 484,00 9,68 

34 Αιμοςτατικό κερί (bone wax) αποςτειρωμζνο 33,80 0,68 

35 
Κάλτςα ορκοπεδικι αποςτειρωμζνθ stockinet από 
non-woven εξωτερικά και βαμβακερι επίςτρωςθ 

εςωτερικά και με αυτοκόλλθτθ ταινία. 948,00 18,96 

36 
Ρριόνι ςφρματοσ olivecrona ηιγκλι ιςχυρό από 

ανοξείδωτο ατςάλι 70εκ. 172,50 3,45 

37 
ΡΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΜΟΝΘΣ ΑΓΩΓΙΜΘΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΕΝΘΛΙΚΕΣ ΥΡΟΑΛΛΕΓΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ 820,00 16,40 

38 
Κάλυμμα  μικροςκοπίου ZEISS διαφανζσ  για άςθπτθ 
εφαρμογι διαςτάςεων 104X63 εκ.,με απόκλιςθ 5 cm 

(41x 64) 203,40 4,07 

39 
Κάλυμμα ακτινολογικοφ μθχανιματοσ  διαφανζσ με 

ειδικι πτφχωςθ για άςθπτθ εφαρμογι διαςτάςεων 90 
x 225εκ.,με απόκλιςθ 5 cm . 2.180,00 43,60 

40 
Κακετιρεσ Fogarty διεγχειρθτικισ χολοαγγειογραφίασ 

διαμζτρου 4 ,5 και 6 Fr και μικουσ 40 cm. 750,00 15,00 

41 
Ετικζτεσ χάρτινεσ με χθμικό δείκτθ χρωματικισ 

αλλαγισ με κζςεισ αναγραφισ ςτοιχείων ςχετικϊν με 
τθν θμερομθνία τθν παρτίδα τθσ αποςτείρωςθσ . 3.960,00 79,20 

42 
Σωλινασ αεριςμοφ τυμπάνου τφπου SHEPARD με 

ςφρμα fluotoplastic 1,02mm. 310,00 6,20 

43 
Κακετιρεσ Fogarty φλεβικισ κρομβεκτομισ, 

διαμζτρου 6 και 8 Fr και μικουσ 80 cm 845,00 16,90 

44 Λαβι για πριόνι ςφρματοσ ηιγκλι 75,28 1,51 

45 

Κάλυμμα ακτινολογικισ καςζτασ από ενιςχυμζνο 
αδιάβροχο υλικό και αυτοκόλλθτθ ταινία 5εκ. με 

ιςχυρι ςυγκολλθτικι ικανότθτα διαςτάςεων 
50x50εκ.,με απόκλιςθ 5 cm Αποςτειρωμζνο. 199,00 3,98 

46 
Μάςκεσ χειρουργικζσ με προςτατευτικό κάλυμμα 

οφκαλμϊν για ςθπτικζσ επεμβάςεισ, να είναι δετζσ με 
ενιςχυμζνα κορδόνια ϊςτε να μθν ςπάνε. 274,01 5,48 

47 
Φακαρόλα αποςτειρωμζνθ μιασ χριςθσ διαςτάςεων 

3χιλ. Χ 70εκ. 174,40 3,49 

48 
Βελόνεσ ανοξείδωτεσ μεταλλικισ χειρουργικισ ραφισ 

μυϊν G 312-2 95,00 1,90 

49 Μάςκεσ χειρουργικζσ απλζσ με λάςτιχο. 150,68 3,01 

50 
φγχοσ αναρρόφθςθσ με οπι να ςυνοδεφται με 

ςωλινα 210 cm 756,60 15,13 

51 
Ρεδία τριϊν ςτρωμάτων αποςτειρωμζνα αυτοκόλλθτα 
nonwoven, υπζρ ενιςχυμζνο διαςτάςεων 100x150 CM 

και απόκλιςθ 3 m 819,50 16,39 

52 
Ορχικζσ προκζςεισ από διάφανθ, μαλακι, ελαςτομερι 

ςιλικόνθ, ςε 5 μεγζκθ. 4.960,00 99,20 
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53 

Ρακζτο γενικισ χειρουργικισ το οποίο να περιζχει: 1 
κάλυμμα mayo 80 x 145 cm  , αυτοκόλλθτο πεδίο 

150Χ240εκ., 2 πλευρικά καλφμματα75 x 90  
αυτοκόλλθτα, ζνα κάλυμμα back table 140x190. 7.400,00 148,00 

54 
Κακετιρασ εκρίηωςθσ ςαφθνοφσ αποςτειρωμζνθ μιασ 

χριςεωσ 1.326,45 26,53 

55 
Κάλυμμα βραχίονα με ελαςτικι βαμβακερι μανςζτα 

διαςτάςεων 25 x80 εκ.με απόκλιςθ 5 cm . 
Αποςτειρωμζνα. 589,40 11,79 

56 
Καλφμματα καλωδίων διπλωμζνα τθλεςκοπικά 

ενιςχυμζνα με εςωτερικό περιτφλιγμα διαςτάςεων 
13x250εκ.,με απόκλιςθ 2 cm Αποςτειρωμζνα. 2.700,00 54,00 

57 

Ρακζτο αρκροςκόπθςθσ, 3 ςτρωμάτων το οποίο να 
περιζχει: 1 κάλυμμα τραπεηιοφ Back Table 

150X200εκ.,με απόκλιςθ 5 cm ζνα πεδίο αρκ/ςθσ 320 χ 
245 με άςκο ςυλλογισ υγρϊνκαι μία stokineta.  1.116,80 22,34 

58 
Μονωμζνθ διπολικι λαβίδα κουςινγκ,  μικοσ 18,5 cm, 
με άκρο 0,4 mm ενεργοποιουμενθ από ποδοδιακοπτθ. 1.350,00 27,00 

59 
Διπολικό καλϊδιο μικουσ 4.5μ ςυνδετικό για 

διπολικζσ λαβίδεσ,χωρίσ λατεξ, πολλαπλϊν χριςεων, 
αποςτείρωςθ ςε ατμό . 750,00 15,00 

60 
Μονωμζνθ διπολικι λαβίδα κουςινγκ,  μικοσ 15,2cm, 
με άκρο 0,7mm ενεργοποιουμενθ από ποδοδιακοπτθ. 1.350,00 27,00 

61 

Ραροχζτευςθ κϊρακα 3-4καλάμων (BULLAU). Οι 
πλαςτικζσ φιάλεσ πρζπει να μποροφν να 

λειτουργιςουν τόςο με τθν βαρφτθτα όςο και με τθν 
αναρρόφθςθ χωρθτικότθτα 2200 cc 980,00 19,60 

62 
Αιμοςτατικι γάηα από αναγεννθμζνθ κυτταρίνθ 
ελεγχόμενθσ οξείδωςθσ, για τον ζλεγχο τοπικισ 

αιμορραγίασ5 χ 7 cm  207,00 4,14 

63 
Φακαρόλα αποςτειρωμζνθ μιασ χριςθσ διαςτάςεων 

6χιλ. Χ 70εκ. 872,00 17,44 

64 

Μπλοφηεσ για διουρθκρικζσ επεμβάςεισ TUR ςε 
μεγάλο μζγεκοσ L & XL, με διπλι  κεντρικι πιζτα, 

πλιρωσ αδιάβροχθ(μανίκια και κϊρακα) για 
προςταςία από τα υγρά, υπζρ-ενιςχυμζνεσ .  6.675,00 133,50 

65 
ΡΕΔΙΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ (ΠΧΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ) 150 Χ 

180 CM ΑΔΙΑΒΟΧΟ, ΑΡΟΚΛΙΣΘ 5 CM. 2.078,00 41,56 

66 
Αποςτειρωμζνοσ ςάκοσ αδιάβροχοσ διακερμίασ 

αυτοκόλλθτοσ  με διπλό κάλαμο διαςτάςεων 38Χ43εκ. 900,00 18,00 

67 
Σωλινασ αναρρόφθςθσ αποςτειρωμζνοσ 210 cm με 

άκρα ςφνδεςθσ για ρφγχοσ και αναρρόφθςθ. 1.794,00 35,88 

68 
Διπολικό καλϊδιο μικουσ 4,5μ για ςφνδεςθ με 

λαβίδεσ Valleylab ελεγχόμενεσ από ποδοδιακόπτθ, 
πολλαπλϊν χριςεων - αποςτείρωςθ ςε ατμό. 300,00 6,00 

69 
 ΔΙΡΟΛΙΚΟ ΘΛΕΚΤΟΔΙΟ ΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΘΤΩΝ ΓΙΑ 

ΕΞΑΧΝΩΣΘ ΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ. 6.630,00 132,60 

70 

Μάςκεσ χειρουργικζσ με ζλαςμα μιασ χριςθσ, να είναι 
δετζσ με ενιςχυμζνα  μακριά  κορδόνια ϊςτε να μθν 
ςπάνε, να ζχουν εςωτερικι και εξωτερικι επιφάνεια 

που να επιτρζπει τθν διαπνοι.  880,00 17,60 

71 
ΧΕΙΟΥΓΙΚΑ (ΠΧΙ ΑΥΤΟΚοΛΛΘΤΑ) ΚΑΛΛΥΜΑΤΑ 
ΤΑΡΕΗΙΟΥ ΜΑΥΟ 80 Χ 145 CM ΑΔΙΑΒΟΧΑ ΑΡΠ 

ΥΛΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ NON WOVEN ΑΡΟΚΛΙΣΘ 5 CM. 4.952,00 99,04 

72 
Καςετίνα κλιπ απολίνωςθσ αγγείων αποτελοφμενθ 
από 6 clips τιτανίου (large) μιασ χριςθσ. Τα clips να 

ζχουν ειδικι αντιολιςκθτικι επιφάνεια . 1.750,00 35,00 

73 
Καςετίνα κλιπ απολίνωςθσ αγγείων αποτελοφμενθ 
από 6 clips τιτανίου (medium-large) μιασ χριςθσ. Τα 

clips να ζχουν ειδικι αντιολιςκθτικι επιφάνεια . 1.750,00 35,00 

74 
Καςετίνα κλιπ απολίνωςθσ αγγείων αποτελοφμενθ 

από 6 clips τιτανίου medium μιασ χριςθσ. Τα clips να 
ζχουν ειδικι αντιολιςκθτικι επιφάνεια . 750,00 15,00 

75 

Λαςτιχάκια ςιλικόνθσ μικουσ περίπου 45εκ. Για τθν 
αςφάλιςθ και ςιμανςθ αρτθριϊν, φλεβϊν, νεφρων, 

ουρθτιρων, ςπερματικϊν πόρων αποςτειρωμζνα μιασ 
χριςθσ ΕΘ 386 3.000,80 60,02 
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76 

Σετ με κουρτίνα κάκετθσ απομόνωςθσ(235 χ 320 cm, 
με απόκλιςθ 5 cm ) για διατροχαντιρια κατάγματα,με 

ςάκο ςυλλογισ υγρϊν,back table cover140 x 190 
cm.,με απόκλιςθ 5 cm.  962,00 19,24 

77 

Ενδοτραχειακόσ ςωλινασ τφπου ςπιράλ μιασ χριςθσ, 
με μονοκάναλα ενςωματωμζνα θλεκτρόδια μεγάλου 

εφρουσ (6-7 εκ) για τθν ενδοεγχειρθτικι 
παρακολοφκθςθ των παλίνδρομων λαρυγγικϊν 

νεφρων, μαηί με εφκαμπτο οδθγό τραχειακισ 
διαςωλινωςθσ. 26.700,00 534,00 

78 

Καπζλα χειρουργείου ανδρϊν δετά μιασ χριςθσ XL, με 
μακριά κορδόνια ςτο πίςω μζροσ, να δζνουν εφκολα, 

το υλικό καταςκευισ τουσ να ζχει ςυμπεριφορά 
υφάςματοσ. 416,64 8,33 

79 
Αποςτειρωμζνεσ κικεσ (καςετίνεσ μαγνθτάκια) μιασ 

χριςεωσ, για βελόνεσ και λεπίδεσ 
χειρουργείου.(τουλάχιςτον 20 κζςεων) 270,00 5,40 

80 
Αιμοςτατικι γάηα απορροφιςιμθ από 100%  

Οξειδωμζνθ Αναγεννθμζνθ Κυτταρίνθ με 
βακτθριοκτόνο δράςθ ςε διαςτάςθ 10χ20cm. 2.880,00 57,60 

81 
Καπζλα χειρουργείου γυναικϊν μιασ χριςθσ , με 

λάςτιχο περιμετρικά, το οποίο να είναι χαλαρό και 
ανκεκτικό. 392,00 7,84 

82 
Συρραπτικό δζρματοσ  με 35  κλιπσ από ανοξείδωτο 

ατςάλι κανονικοφ και μεγάλου μεγζκουσ. 7.560,00 151,20 

83 
Βοφρτςεσ χειρουργείου με αντιςθπτικό μιασ χριςθσ. 

Να φζρουν αφρϊδεσ υλικό εμποτιςμζνο με 
αντιςθπτικό κατάλλθλο για αντιςθψία των χεριϊν. 374,00 7,48 

84 

Κουςτοφμια χειρουργείου, από υλικό SMΜS (45γρ) 
αδιαφανι και αεροδιαπερατά. Θ μπλοφηα να είναι με 
κοντό μανίκι και τςζπθ, ενϊ το παντελόνι με κορδόνι 

(όχι λάςτιχο)s,m,l,xl. 4.386,00 87,72 

85 

Eργαλεία διατομισ / αναςτόμωςθσ, μικουσ 100 mm, 
με κλιπσ από κράμα τιτανίου(μείξθ βαναδίου-

αλουμινίου) ,  με δυνατότθτα παράλλθλθσ ςφγκλειςθσ 
των ςιαγόνων του εργαλείου,  με ειδικι ακίδα ςτο 

εμπρόςκιο τμιμα τθσ καςζτασ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 
παράλλθλθσ ςφγκλειςθσ των ςιαγόνων του εργαλείου 
με ενςωματωμζνθ λάμα από ανοξείδωτο ατςάλι 440 

ςτο ςτζλεχοσ του εργαλείου.Για λεπτοφσ ιςτοφσ (φψοσ 
κλειςτοφ κλιπ 1,5mm) 1.280,00 25,60 

86 

Eργαλεία διατομισ / αναςτόμωςθσ, μικουσ 100 mm, 
με κλιπσ από κράμα τιτανίου(μείξθ βαναδίου-

αλουμινίου) ,  με δυνατότθτα παράλλθλθσ ςφγκλειςθσ 
των ςιαγόνων του εργαλείου,  με ειδικι ακίδα ςτο 

εμπρόςκιο τμιμα τθσ καςζτασ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 
παράλλθλθσ ςφγκλειςθσ των ςιαγόνων του εργαλείου 
με ενςωματωμζνθ λάμα από ανοξείδωτο ατςάλι 440 
ςτο ςτζλεχοσ του εργαλείου.Για παχείσ ιςτοφσ (φψοσ 

κλειςτοφ κλιπ 2mm) 6.080,00 121,60 

87 
Ανταλλακτικζσ καςςζτεσ για τα παραπάνω εργαλεία. 

Για λεπτοφσ ιςτοφσ (φψοσ κλειςτοφ κλιπ 1,5mm) 
μικουσ 100mm 880,00 17,60 

88 
Ανταλλακτικζσ καςςζτεσ για τα παραπάνω εργαλεία. 
Για παχείσ ιςτοφσ (φψοσ κλειςτοφ κλιπ 2mm) μικουσ 

100mm 1.760,00 35,20 

89 

Αυτόματοσ επαναφορτιηόμενοσ κυρτόσ κοπτοράπτθσ 
λεπτϊν και παχζων ιςτϊν, με μικοσ ςυρραφισ 40mm 

και προφίλ 30mm, με ενςωματωμζνθ λάμα ςτθν 
καςζτα του εργαλείου και κλιπ από κράμα 

τιτανίου(μείξθ βαναδίου-αλουμινίου) , με δφο 
ξεχωριςτζσ ςκανδάλεσ για ςφγκλιςθ και πυροδότθςθ 

αντίςτοιχα και με δυνατότθτα εναλλαγισ καςετϊν για 
διαφορετικοφσ τφπουσ ιςτϊν ςτο ίδιο εργαλείο.Για 

παχείσ ιςτοφσ 5.400,00 108,00 

90 
Ανταλλακτικζσ καςςζτεσ κυρτοφ κοπτοράπτθ μικουσ 

40mmΓια παχείσ ιςτοφσ 720,00 14,40 



17 

 

91 

Ευκφγραμμα επαναφορτιηόμενα εργαλεία 
διατομισ/αναςτόμωςθσ μικουσ 55mm με κλιπ από 

κράμα τιτανίου(μείξθ βαναδίου-αλουμινίου)  και 
μθχανιςμό ρφκμιςθσ φψουσ κλειςίματοσ κλιπ ςτθν 

ίδια καςζτα. Να δζχεται καςζτεσ με ζξι γραμμζσ 
ςυρραφισ. 2.430,00 48,60 

92 
Ανταλλακτικζσ κεφαλζσ για τρία διαφορετικά πάχθ 

ιςτοφ, με ενςωματωμζνθ κοπτικι λάμα, ιςχυρά κλιπ 
από κράμα τιτανίου και ζξι γραμμζσ ςυρραφισ 55mm. 2.400,00 48,00 

93 

Ευκφγραμμα επαναφορτιηόμενα εργαλεία 
διατομισ/αναςτόμωςθσ μικουσ 75mm με κλιπ από 

κράμα τιτανίου(μείξθ βαναδίου-αλουμινίου)  και 
μθχανιςμό ρφκμιςθσ φψουσ κλειςίματοσ κλιπ ςτθν 

ίδια καςζτα. Να δζχεται καςζτεσ με ζξι γραμμζσ 
ςυρραφισ. 2.650,00 53,00 

94 
Ανταλλακτικζσ κεφαλζσ για τρία διαφορετικά πάχθ 

ιςτοφ, με ενςωματωμζνθ κοπτικι λάμα, ιςχυρά κλιπ 
από κράμα τιτανίου και ζξι γραμμζσ ςυρραφισ 75mm. 2.600,00 52,00 

95 

Κυρτοί κυκλικοί αναςτομωτιρεσ 21mm ,μικουσ 
ςτυλεοφ 18cm και 28cm, με φψοσ ανοιχτοφ κλιπ 

5,5mm με μθχανιςμό ελζγχου αςφαλοφσ πυροδότθςθσ 
μζςω πλαςτικισ ροδζλασ ςτθν κεφαλι, με ιςχυρά 

κλιπσ από κράμα τιτανίου(μείξθ βαναδίου-
αλουμινίου) , με ειδικι αντιολιςκθτικι λαβι για 
μεγαλφτερθ αςφάλεια κατά τθν πυροδότθςθ, με 
τεχνολογία ρυκμιηόμενθσ ςφγκλειςθσ κλιπ από 1-

2,5mm για όλουσ τουσ τφπουσ ιςτϊν.  1.680,00 33,60 

96 

Κυρτοί κυκλικοί αναςτομωτιρεσ 25mm ,μικουσ 
ςτυλεοφ 18cm και 28 cm, με φψοσ ανοιχτοφ κλιπ 

5,5mm με μθχανιςμό ελζγχου αςφαλοφσ πυροδότθςθσ 
μζςω πλαςτικισ ροδζλασ ςτθν κεφαλι, με ιςχυρά 

κλιπσ από κράμα τιτανίου(μείξθ βαναδίου-
αλουμινίου) , με ειδικι αντιολιςκθτικι λαβι για 
μεγαλφτερθ αςφάλεια κατά τθν πυροδότθςθ, με 
τεχνολογία ρυκμιηόμενθσ ςφγκλειςθσ κλιπ από 1-

2,5mm για όλουσ τουσ τφπουσ ιςτϊν.  2.520,00 50,40 

97 

Κυρτοί κυκλικοί αναςτομωτιρεσ 29mm ,μικουσ 
ςτυλεοφ 18cm  και 28 cm, με φψοσ ανοιχτοφ κλιπ 

5,5mm με μθχανιςμό ελζγχου αςφαλοφσ πυροδότθςθσ 
μζςω πλαςτικισ ροδζλασ ςτθν κεφαλι, με ιςχυρά 

κλιπσ από κράμα τιτανίου(μείξθ βαναδίου-
αλουμινίου) , με ειδικι αντιολιςκθτικι λαβι για 
μεγαλφτερθ αςφάλεια κατά τθν πυροδότθςθ, με 
τεχνολογία ρυκμιηόμενθσ ςφγκλειςθσ κλιπ από 1-

2,5mm για όλουσ τουσ τφπουσ ιςτϊν.  3.360,00 67,20 

98 

Κυρτοί κυκλικοί αναςτομωτιρεσ 33mm ,μικουσ 
ςτυλεοφ 18cm και 28 cm, με φψοσ ανοιχτοφ κλιπ 

5,5mm με μθχανιςμό ελζγχου αςφαλοφσ πυροδότθςθσ 
μζςω πλαςτικισ ροδζλασ ςτθν κεφαλι, με ιςχυρά 

κλιπσ από κράμα τιτανίου(μείξθ βαναδίου-
αλουμινίου) , με ειδικι αντιολιςκθτικι λαβι για 
μεγαλφτερθ αςφάλεια κατά τθν πυροδότθςθ, με 
τεχνολογία ρυκμιηόμενθσ ςφγκλειςθσ κλιπ από 1-

2,5mm για όλουσ τουσ τφπουσ ιςτϊν.  2.520,00 50,40 

99 

Θλεκτροκίνθτοι αρκρωτοί επαναφορτιηόμενοι 
κοπτοράπτεσ, μεγζκουσ 60mm διαμζτρου 12 mm, με 

μικθ ςτειλεοφ 28cm, με ενςωματωμζνθ λάμα ςτο 
ςτζλεχοσ του εργαλείου από ανοξείδωτο ατςάλι 420. 

Να δζχεται καςζτεσ με κλιπσ από κράμα τιτανίου(μείξθ 
βαναδίου-αλουμινίου)  για 5 διαφορετικοφσ τφπουσ 

ιςτϊν (από 1mm ζωσ 2,3mm). Εργονομικό ςχεδιαςμό 
τθσ λαβισ για χριςθ με το ζνα χζρι και μθχανιςμό 

άρκρωςθσ ςτυλεοφ για γωνίωςθ εργαλείου μζχρι και 
45ο. Ο μθχανιςμόσ πυροδότθςθσ να πραγματοποίείται 

με τθν χριςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για τθν 
ελαχιςτοποίθςθ οποιαςδιποτε ακοφςιασ κίνθςθσ που 

πικανϊν να τραυματίςει παρακείμενουσ ιςτοφσ.  1.350,00 27,00 
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100 

Ανταλλακτικζσ καςζτεσ, χωρίσ κοπτικι λάμα, με ειδικι 
ατραυματικι επιφάνεια ςυγκράτθςθσ ιςτου ςτισ 
ςιαγόνεσ του εργαλείου κατά τθν διάρκεια τθσ 

πυροδότθςθσ για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ, με 
τριπλι γραμμι ςυρραφισ εκατζρωκεν τθσ γραμμισ 
διατομισ, με μικοσ 60mm Για αγγειακοφσ ιςτοφσ με 

φψοσ κλειςτοφ κλιπ 1mm 440,00 8,80 

101 

Ανταλλακτικζσ καςζτεσ, χωρίσ κοπτικι λάμα, με ειδικι 
ατραυματικι επιφάνεια ςυγκράτθςθσ ιςτου ςτισ 
ςιαγόνεσ του εργαλείου κατά τθν διάρκεια τθσ 

πυροδότθςθσ για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ, με 
τριπλι γραμμι ςυρραφισ εκατζρωκεν τθσ γραμμισ 

διατομισ, με μικοσ 60mm Για λεπτοφσ ιςτοφσ με φψοσ 
κλειςτοφ κλιπ 1,5mm 440,00 8,80 

102 

Ανταλλακτικζσ καςζτεσ, χωρίσ κοπτικι λάμα, με ειδικι 
ατραυματικι επιφάνεια ςυγκράτθςθσ ιςτου ςτισ 
ςιαγόνεσ του εργαλείου κατά τθν διάρκεια τθσ 

πυροδότθςθσ για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ, με 
τριπλι γραμμι ςυρραφισ εκατζρωκεν τθσ γραμμισ 

διατομισ, με μικοσ 60mm Για ενδιάμεςουσ ιςτοφσ με 
φψοσ κλειςτοφ κλιπ 1,8mm 440,00 8,80 

103 

Ανταλλακτικζσ καςζτεσ, χωρίσ κοπτικι λάμα, με ειδικι 
ατραυματικι επιφάνεια ςυγκράτθςθσ ιςτου ςτισ 
ςιαγόνεσ του εργαλείου κατά τθν διάρκεια τθσ 

πυροδότθςθσ για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ, με 
τριπλι γραμμι ςυρραφισ εκατζρωκεν τθσ γραμμισ 
διατομισ, με μικοσ 60mm Για παχείσ ιςτοφσ με φψοσ 

κλειςτοφ κλιπ 2mm 440,00 8,80 

104 

Ανταλλακτικζσ καςζτεσ, χωρίσ κοπτικι λάμα, με ειδικι 
ατραυματικι επιφάνεια ςυγκράτθςθσ ιςτου ςτισ 
ςιαγόνεσ του εργαλείου κατά τθν διάρκεια τθσ 

πυροδότθςθσ για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ, με 
τριπλι γραμμι ςυρραφισ εκατζρωκεν τθσ γραμμισ 
διατομισ, με μικοσ 60mm Για πολφ παχείσ ιςτοφσ με 

φψοσ κλειςτοφ κλιπ 2,3mm 440,00 8,80 

105 

Eργαλείο για αιμόςταςθ – διατομι αγγείων ζωσ και 
7χιλ με αποκλειςτικι χριςθ υπεριχων μιασ χριςθσ, με 
μικοσ ςτειλεοφ 20εκ. με ενεργοποίθςθ από το χζρι , με 

τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό, 
παρζχοντασ ζτςι ςτθ γεννιτρια τθ δυνατότθτα να 

διαμορφϊνει αυτόματα τθν παροχι ιςχφοσ, διαμζτρου 
5χιλ, δυνατότθτα περιςτροφισ 360 μοίρεσ (χωρίσ τθν 
ανάγκθ χριςθσ προςαρμογζα). Να διακζτει λεπίδα 

τιτανίου, κυρτοφ άκρου θ οποία πάλλεται με επιμικθ 
κίνθςθ  και με θχθτικι επιβεβαίωςθ κατά τθν 

μεταβολι τθσ προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ 7.650,00 153,00 

106 

Eργαλείο για αιμόςταςθ – διατομι αγγείων 5χιλ με 
αποκλειςτικι χριςθ υπεριχων  μιασ χριςθσ, με μικοσ 

ςτειλεοφ 23εκ. με ενεργοποίθςθ από το χζρι , με 
τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό, 
παρζχοντασ ζτςι ςτθ γεννιτρια τθ δυνατότθτα να 

διαμορφϊνει αυτόματα τθν παροχι ιςχφοσ, διαμζτρου 
5χιλ, δυνατότθτα περιςτροφισ 360 μοίρεσ (χωρίσ τθν 
ανάγκθ χριςθσ προςαρμογζα). Να διακζτει λεπίδα 

τιτανίου, κυρτοφ άκρου θ οποία πάλλεται με επιμικθ 
κίνθςθ, ςε ςυχνότθτα 55,5 Khz και με θχθτικι 

επιβεβαίωςθ κατά τθν μεταβολι τθσ 
προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ 7.650,00 153,00 

107 

Αιμοςτατικό ψαλίδι υπεριχων ανοιχτισ επζμβαςθσ 
μικουσ 9cm με δυνατότθτα απολίνωςθσ αγγείων 
διαμζτρου ζωσ 5mm  μιασ χριςθσ, με τεχνολογία 

προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό, παρζχοντασ 
ζτςι ςτθ γεννιτρια τθ δυνατότθτα να διαμορφϊνει τθν 
παροχι ιςχφοσ, με δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ από το 

χζρι (ενςωματωμζνο Hand Activation) χωρίσ τθν 
ανάγκθ χριςθσ προςαρμογζα. Με κυρτι λεπίδα 
τιτανίου θ οποία πάλλεται με επιμικθ κίνθςθ ςε 

ςυχνότθτα 55,5kHz και με θχθτικι επιβεβαίωςθ κατά 
τθν μεταβολι τθσ προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ. Με 

ςτειλεό αλουμινίου για μόνωςθ και ςωςτι κατανομι 12.750,00 255,00 
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ςτο βάροσ. 

108 

Εργαλείο ευκείασ ςυρραφισ-διατομισ ιςτϊν με νζα 
κοπτικι λάμα ςε κάκε επαναφόρτιςθ και μθχανιςμό 

αποφυγισ προπυροδότθςθσ για περιςςότερθ 
αςφάλεια. Με ιςχυροφσ αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 

διατομισ για περιςςότερθ αντοχι ςτισ παράπλευρεσ 
πιζςεισ, μικουσ ςυρραφισ 80mm με κλιπ 4.8mm για 

παχφσ ιςτοφσ 1.920,00 38,40 

109 

Ανταλλακτικι κεφαλι με κοπτικι λάμα και ιςχυροφσ 
αγκτιρεσ ορκογϊνιασ διατομισ για περιςςότερθ 
αντοχι ςτισ παράπλευρεσ πιζςεισ, για εργαλείο 

ευκείασ ςυρραφισ-διατομισ ιςτϊν μικουσ ςυρραφισ 
μικουσ ςυρραφισ 80mm και κλιπ φψουσ 4,8mm για 

παχφσ ιςτοφσ. 2.277,00 45,54 

110 

Εργαλείο κυκλικισ αναςτόμωςθσ διαμζτρου 28mm και 
μικουσ ςτυλεοφ 22cm και 35 cm με ανακλινόμενο 

χαμθλοφ προφίλ άκμονα για αυξθμζνθ αςφάλεια, μια 
χειρολαβι, με ιςχυροφσ αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 

διατομισ για περιςςότερθ αντοχι ςτισ παράπλευρεσ 
πιζςεισ και μζγεκοσ κλιπ 4,8mm. 6.370,00 127,40 

111 

Εργαλείο κυκλικισ αναςτόμωςθσ διαμζτρου 33mm και 
μικουσ ςτυλεοφ 22cm και 35 cm με ανακλινόμενο 

χαμθλοφ προφίλ άκμονα για αυξθμζνθ αςφάλεια, μια 
χειρολαβι, με ιςχυροφσ αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 

διατομισ για περιςςότερθ αντοχι ςτισ παράπλευρεσ 
πιζςεισ και μζγεκοσ κλιπ 4,8mm. 1.365,00 27,30 

112 

Εργαλείο κυκλικισ αναςτόμωςθσ διαμζτρου 25mm και 
μικουσ ςτυλεοφ 22cm και 35 cm με ανακλινόμενο 

χαμθλοφ προφίλ άκμονα για αυξθμζνθ αςφάλεια, μια 
χειρολαβι, με ιςχυροφσ αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 

διατομισ για περιςςότερθ αντοχι ςτισ παράπλευρεσ 
πιζςεισ και μζγεκοσ κλιπ 4,8mm. 1.365,00 27,30 

113 

Εργαλείο κυκλικισ αναςτόμωςθσ διαμζτρου 31mm και 
μικουσ ςτυλεοφ 22cm και 35 cm με ανακλινόμενο 

χαμθλοφ προφίλ άκμονα για αυξθμζνθ αςφάλεια, μια 
χειρολαβι, με ιςχυροφσ αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 

διατομισ για περιςςότερθ αντοχι ςτισ παράπλευρεσ 
πιζςεισ και μζγεκοσ κλιπ 4,8mm. 2.730,00 54,60 

114 

Αυτόματεσ λαβίδεσ περίπαρςθσ οιςοφάγου-εντζρου 
μίασ χριςεωσ, με ενςωματωμζνο ράμμα μονόκλωνου 

πολυαμιδίου, με κλιπ από από ανοξείδωτο ατςάλι που 
κλείνουν ςε ςχιμα Β, μικουσ 6,5 εκ.,με 28 κλίπσ 1.140,00 22,80 

115 

Αυτόματεσ λαβίδεσ περίπαρςθσ οιςοφάγου-εντζρου 
μίασ χριςεωσ, με ενςωματωμζνο ράμμα πολφκλωνου 
πολυεςτζρα, με κλιπ από από ανοξείδωτο ατςάλι που 

κλείνουν ςε ςχιμα Β, μικουσ 4,5 εκ.,18 κλιπσ 1.140,00 22,80 

116 

Αυτόματο ςυρραπτικό εργαλείο, ευκείασ ςυρραφισ, 
με μια χειρολαβι ςφγκλιςθσ-πυροδότθςθσ και 

δυνατότθτα αυτόματθσ και χειροκίνθτθσ τοποκζτθςθσ 
του πφρου για αυξθμζνθ λειτουργικότθτα. Με 
ιςχυροφσ αγκτιρεσ ορκογϊνιασ διατομισ, για 

περιςςότερθ αντοχι ςτισ παράπλευρεσ πιζςεισ, 
μικουσ ςυρραφισ 60mm και φψουσ κλιπ 3.5mm για 

κανονικοφσ ιςτοφσ. 3.375,00 67,50 

117 

Αυτόματο ςυρραπτικό εργαλείο, ευκείασ ςυρραφισ, 
με μια χειρολαβι ςφγκλιςθσ-πυροδότθςθσ και 

δυνατότθτα αυτόματθσ και χειροκίνθτθσ τοποκζτθςθσ 
του πφρου για αυξθμζνθ λειτουργικότθτα. Με 
ιςχυροφσ αγκτιρεσ ορκογϊνιασ διατομισ, για 

περιςςότερθ αντοχι ςτισ παράπλευρεσ πιζςεισ, 
μικουσ ςυρραφισ 45mm και φψουσ κλιπ 3.5mm για 

κανονικοφσ ιςτοφσ. 1.800,00 36,00 

118 

Αυτόματο ςυρραπτικό εργαλείο, ευκείασ ςυρραφισ, 
με μια χειρολαβι ςφγκλιςθσ-πυροδότθςθσ και 

δυνατότθτα αυτόματθσ και χειροκίνθτθσ τοποκζτθςθσ 
του πφρου για αυξθμζνθ λειτουργικότθτα. Με 
ιςχυροφσ αγκτιρεσ ορκογϊνιασ διατομισ, για 

περιςςότερθ αντοχι ςτισ παράπλευρεσ πιζςεισ, 
μικουσ ςυρραφισ 90mm και φψουσ κλιπ 4,8mm για 

παχφσ ιςτοφσ. 2.250,00 45,00 
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119 

Ανταλλακτικι κεφαλι για αυτόματο ςυρραπτικό 
εργαλείο, ευκείασ ςυρραφισ. Με ιςχυροφσ αγκτιρεσ 
ορκογϊνιασ διατομισ, για περιςςότερθ αντοχι ςτισ 
παράπλευρεσ πιζςεισ, μικουσ ςυρραφισ 60mm και 

φψουσ κλιπ 3.5mm για κανονικοφσ ιςτοφσ. 636,00 12,72 

120 

Ανταλλακτικι κεφαλι για αυτόματο ςυρραπτικό 
εργαλείο, ευκείασ ςυρραφισ. Με ιςχυροφσ αγκτιρεσ 
ορκογϊνιασ διατομισ, για περιςςότερθ αντοχι ςτισ 
παράπλευρεσ πιζςεισ, μικουσ ςυρραφισ 45mm και 

φψουσ κλιπ 3.5mm για κανονικοφσ ιςτοφσ. 636,00 12,72 

121 

Ανταλλακτικι κεφαλι για αυτόματο ςυρραπτικό 
εργαλείο, ευκείασ ςυρραφισ. Με ιςχυροφσ αγκτιρεσ 
ορκογϊνιασ διατομισ, για περιςςότερθ αντοχι ςτισ 
παράπλευρεσ πιζςεισ, μικουσ ςυρραφισ 90mm και 

φψουσ κλιπ 4,8mm για παχφσ ιςτοφσ. 636,00 12,72 

122 

Λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ και διατομισ 
αγγείων ζωσ και 7 ΜΜ, με αυτόματθ ολοκλιρωςθ του 
κφκλου απολίνωςθσ για περιςςότερθ αςφάλεια ςε 1-4 

sec. Με χειροδιακόπτθ, κλείδωμα χειρολαβισ και 
ξεχωριςτι ςκανδάλθ μθχανικισ κοπισ, με κυρτζσ 

επικαλυμζνεσ ςιαγϊνεσ με νανουλικό, αμφίδρομου 
ανοίγματοσ, κατά 14ο μικουσ 36mm, μικουσ κοπισ 

34mm, περιςτρεφόμενθ κατά 180ο, 
παραλλθλόγραμμου άξονα μικουσ 18cm  για 

καλφτερθ λειτουργικότθτα. 30.600,00 612,00 

123 

Αυτόματο ευκφγραμμο ςυρραπτικό εργαλείο, 
αρκροφμενο και περιςτρεφόμενο με ςτακερό ςτυλεό 
και κλείδωμα κεφαλισ για αυξθμζνθ λειτουργικότθτα, 

μικουσ ςυρραφισ 55mm και κλιπ φψουσ 4,8mm για 
παχείσ ιςτοφσ 4.900,00 98,00 

124 

Λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ και διατομισ 
αγγείων ζωσ και 7 ΜΜ, νζασ τεχνολογίασ, άκρου 
Maryland με κυρτζσ επικαλυμζνεσ ςιαγϊνεσ με 

νανουλικό με μονόπλευρο άνοιγμα μικουσ 20mm και 
ενςωματωμζνθ λάμα διατομισ ιςτϊν για περιςςότερθ 

αςφάλεια ςε 1-4 sec. Με ςτυλεό μικουσ 23 cm για 
ανοιχτι , διάμετρο 5mm με δυνατότθτα περιςτροφισ 
350ο με μικοσ ςυγκόλλθςθσ θλεκτροδίου 20mm και 
μικοσ κοπισ 18mm, με ενςωματωμζνο καλϊδιο. Με 
δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ  από τθ χειρολαβι ι και 

ποδοδιακόπτθ. 11.475,00 229,50 

125 

Ψαλιδοειδισ λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ 
και διατομισ αγγείων και ςφντθξθσ ιςτϊν, με 

αυτόματθ ολοκλιρωςθ του κφκλου απολίνωςθσ, 
ξεχωριςτι ςκανδάλθ μθχανικι κοπισ και 

χειροδιακόπτθ ενεργοποίθςθσ για περιςςότερθ 
αςφάλεια ςε 2-4 sec. Συνολικοφ μικουσ 18.8 cm, 
μικουσ ςυγκόλλθςθσ 16.5mm, κυρτά άκρα και 
άνοιγμα ςιαγϊνων 28 μοίρεσ για περιςςότερθ 

λειτουργικότθτα. 10.848,00 216,96 

126 

Μπλοφηεσ χειρουργείου μιασ χριςεωσ μζγεκοσ XL, 
υπζρ-ενιςχυμζνεσ,από sms (40 gr) υλικό,με 

κερμοκόλλθςθ ςε όλο το μικοσ των 
ραφϊν(αδιαπζραςτεσ ςτα υγρά) μικοσ μποφηασ 140 

cm. 18.150,00 363,00 

127 

Εργαλεία διατομισ-ςυρραφισ κοπτοράπτεσ 55mm με 
δφο αλλθλοκαλυπτόμενεσ γραμμζσ ςυρραφισ, 

εκατζρωκεν τθσ γραμμισ διατομισ με ςυνολικά 56 
κλιπσ και φψοσ 3,85mm για κανονικοφσ ιςτοφσ 3.900,00 78,00 

128 Ανταλλακτικζσ καςζτεσ για τα παραπάνω εργαλεία 1.640,00 32,80 

129 

Εργαλείο ευκείασ ςυρραφισ-διατομισ ιςτϊν με νζα 
κοπτικι λάμα ςε κάκε επαναφόρτιςθ και μθχανιςμό 

αποφυγισ προπυροδότθςθσ για περιςςότερθ 
αςφάλεια. Με ιςχυροφσ αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 

διατομισ για περιςςότερθ αντοχι ςτισ παράπλευρεσ 
πιζςεισ, μικουσ ςυρραφισ 60mm με κλιπ 3.8mm για 

κανονικοφσ ιςτοφσ 28.000,00 560,00 
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130 

Ανταλλακτικι κεφαλι με κοπτικι λάμα και ιςχυροφσ 
αγκτιρεσ ορκογϊνιασ διατομισ για περιςςότερθ 
αντοχι ςτισ παράπλευρεσ πιζςεισ, για εργαλείο 

ευκείασ ςυρραφισ-διατομισ ιςτϊν μικουσ ςυρραφισ 
μικουσ ςυρραφισ 60mm και κλιπ φψουσ 3,8mm για 

κανονικοφς ιςτοφσ. 23.760,00 475,20 

131 

Εργαλεία διατομισ-ςυρραφισ κοπτοράπτεσ 75mm με 
δφο αλλθλοκαλυπτόμενεσ γραμμζσ ςυρραφισ, 

εκατζρωκεν τθσ γραμμισ διατομισ με ςυνολικά 76 
κλιπσ και φψοσ 3,85mm για κανονικοφσ ιςτοφσ. 2.120,00 42,40 

132 Ανταλλακτικζσ καςζτεσ για τα παραπάνω εργαλεία 880,00 17,60 

133 
Βιοαπορροφιςιμοσ ςπόγγοσ 10x10cm ίππειου 

κολλαγόνου,με αντιβίωςθ κεϊκισ γενταμυκίνθσ. 2.390,00 47,80 

134 
Βιοαπορροφιςιμοσ ςπόγγοσ 5x20cm ίππειου 

κολλαγόνου,με αντιβίωςθ κεϊκισ γενταμυκίνθσ. 2.390,00 47,80 

135 
Σφςτθμα ςυγκράτθςθσ ςωλινων με 2 Αυτοκόλλθτεσ 

Ταινίεσ 375,00 7,50 

136 
Αποςτειρωμζνοσ ςτυλεόσ διακερμίασ  με δφο μπουτόν 

μ.χ. και φισ με τρεισ ακίδεσ. 2.814,00 56,28 

137 

Εργαλεία αυτόματθσ απολίνωςθσ αγγείων μίασ 
χριςεωσ με ζνα ςτάδιο πυροδότθςθσ και 

επαναφόρτιςθσ, μθχανιςμό ςφγκλιςθσ των κλίπσ από 
ζξω προσ τα μζςα, με 15 μεγάλα κλίπσ και 

αντιολιςκθτικοφσ βεντουηοκφλακεσ 1.890,00 37,80 

138 

Εργαλεία αυτόματθσ απολίνωςθσ αγγείων μίασ 
χριςεωσ με ζνα ςτάδιο πυροδότθςθσ και 

επαναφόρτιςθσ, μθχανιςμό ςφγκλιςθσ των κλίπσ από 
ζξω προσ τα μζςα, με 30 μεςαία κλίπσ και 

αντιολιςκθτικοφσ βεντουηοκφλακεσ κακϊσ και 
μθχανιςμό τφπου καςτάνιασ. 1.890,00 37,80 

139 

Εργαλεία αυτόματθσ απολίνωςθσ αγγείων μίασ 
χριςεωσ με ζνα ςτάδιο πυροδότθςθσ και 

επαναφόρτιςθσ, μθχανιςμό ςφγκλιςθσ των κλίπσ από 
ζξω προσ τα μζςα, με 20 μικρά κλίπσ και 

αντιολιςκθτικοφσ βεντουηοκφλακεσ 1.890,00 37,80 

140 

Εργαλείο ευκείασ ςυρραφισ-διατομισ ιςτϊν με νζα 
κοπτικι λάμα ςε κάκε επαναφόρτιςθ και μθχανιςμό 

αποφυγισ προπυροδότθςθσ για περιςςότερθ 
αςφάλεια. Με ιςχυροφσ αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 

διατομισ για περιςςότερθ αντοχι ςτισ παράπλευρεσ 
πιζςεισ, μικουσ ςυρραφισ 60mm με κλιπ 4.8mm για 

παχφσ ιςτοφσ 5.600,00 112,00 

141 

Ανταλλακτικι κεφαλι με κοπτικι λάμα και ιςχυροφσ 
αγκτιρεσ ορκογϊνιασ διατομισ για περιςςότερθ 
αντοχι ςτισ παράπλευρεσ πιζςεισ, για εργαλείο 

ευκείασ ςυρραφισ-διατομισ ιςτϊν μικουσ ςυρραφισ 
μικουσ ςυρραφισ 60mm και κλιπ φψουσ 4,8mm για 

παχφσ ιςτοφσ. 2.880,00 57,60 

142 

Επαναφορτιηόμενο εργαλείο ευκείασ ςυρραφισ, 
διατομισ, αναςτόμωςθσ με πιςτολοειδι λαβι και 
δυνατότθτα άρκρωςθσ ςε δζκα προκακοριςμζνεσ 
κζςεισ, μικουσ 6 εκ. Δυνατότθτα άνοιγματοσ των 

ςιαγόνων του εργαλείου απο τθν χειρολαβι 
πυροδότθςθσ. Να δζχεται κεφαλζσ ευκείεσ, 

αρκροφμενεσ, αρκροφμενεσ με καμπυλωτι μφτθ, 
αρκροφμενεσ με προ εγκαταςτθμζνο ενιςχυτικό 

γραμμϊν ςυρραφισ και θμικυκλίου με ενςωματωμζνθ 
κοπτικι λάμα, κλιμακωτι ςχεδίαςθ κεφαλισ, ςτακερό 
άκμονα, τουλάχιςτον τζςςερα κλιπ πζραν του τελικοφ 

ςθμείου τθσ γραμμισ διατομισ και μθχανιςμό 
αποφυγισ επαναπυροδότθςθσ. Σε μεγζκθ ςυρραφισ 

30,45,60 mm και διαφορετικό μζγεκοσ ποδιοφ κλιπ ςε 
κάκε μία από τισ τρεισ γραμμζσ ςυρραφισ, για 
διάφορα πάχθ ιςτϊν. Να δφναται δυνατότθτα 

πυροδότθςθσ του εργαλείου για τουλάχιςτον 25 
φορζσ, για μεγαλφτερθ οικονομία. 2.600,00 52,00 
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Ανταλλακτικζσ καςζτεσ, αρκροφμενεσ, με καμπυλωτι 
μφτθ, θμικυκλίου, με προεγκαταςτθμζνο ενιςχυτικό 

γραμμϊν ςυρραφισ, εφοδιαςμζνεσ με λάμα, για όλα 
τα παραπάνω εργαλεία με διαφορετικό φψοσ ποδιοφ 

κλιπ ςε κάκε γραμμι ςυρραφισ και μθχανιςμό 
αποφυγισ επαναπυροδότθςθσ, είναι ςυμβατζσ με 

μθχανικό αλλά και θλεκτρικό ενδοςκοπικό εργαλείο 
ςυρραφισ-διατομισ-αναςτόμωςθσ, για αυξθμζνθ 

λειτουργικότθτα και οικονομία, ςε διαςτάςεισ 60mm, 
60mm κεφαλισ θμικυκλίου και 60mm με 

προεγκατεςτθμζνο ενιςχυτικό γραμμϊν ςυρραφισ 13.825,00 276,50 

144 

Εργαλείο ευκείασ ςυρραφισ-διατομισ ιςτϊν με νζα 
κοπτικι λάμα ςε κάκε επαναφόρτιςθ και μθχανιςμό 

αποφυγισ προπυροδότθςθσ για περιςςότερθ 
αςφάλεια. Με ιςχυροφσ αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 

διατομισ για περιςςότερθ αντοχι ςτισ παράπλευρεσ 
πιζςεισ, μικουσ ςυρραφισ 100mm με κλιπ 4.8mm για 

παχφσ ιςτοφσ 2.325,00 46,50 

145 

Ανταλλακτικι κεφαλι με κοπτικι λάμα και ιςχυροφσ 
αγκτιρεσ ορκογϊνιασ διατομισ για περιςςότερθ 
αντοχι ςτισ παράπλευρεσ πιζςεισ, για εργαλείο 

ευκείασ ςυρραφισ-διατομισ ιςτϊν μικουσ ςυρραφισ 
μικουσ ςυρραφισ 100mm και κλιπ φψουσ 4,8mm για 

παχφσ ιςτοφσ. 1.595,00 31,90 

146 

Κυκλικοί αναςτομωτιρεσ με τριπλι γραμμι 
ςυρραφισ, κυρτοί με ιςχυροφσ αγκτιρεσ (κλιπσ) 

τιτανίου κλιμακωτισ ςχεδίαςθσ διαφορετικοφ φψουσ ( 
3,0mm -3,5mm - 4,0mm ) ,για κανονικοφσ - παχείσ 

ιςτοφσ με ανακλινόμενθ κεφαλι.  Για ανοιχτζσ 
επεμβάςεισ μικουσ 22 εκ. και υψθλζσ αναςτομϊςεισ 

μικουσ 35 εκ. Σε διάμετρο 28 χιλ. 2.200,00 44,00 

147 

Κυκλικοί αναςτομωτιρεσ με τριπλι γραμμι 
ςυρραφισ, κυρτοί με ιςχυροφσ αγκτιρεσ (κλιπσ) 

τιτανίου κλιμακωτισ ςχεδίαςθσ διαφορετικοφ φψουσ ( 
3,0mm -3,5mm - 4,0mm ) ,για κανονικοφσ - παχείσ 

ιςτοφσ με ανακλινόμενθ κεφαλι.  Για ανοιχτζσ 
επεμβάςεισ μικουσ 22 εκ. και υψθλζσ αναςτομϊςεισ 

μικουσ 35 εκ. Σε διάμετρο 31 χιλ. 2.200,00 44,00 

148 

Κυκλικοί αναςτομωτιρεσ με τριπλι γραμμι 
ςυρραφισ, κυρτοί με ιςχυροφσ αγκτιρεσ (κλιπσ) 

τιτανίου κλιμακωτισ ςχεδίαςθσ διαφορετικοφ φψουσ ( 
3,0mm -3,5mm - 4,0mm ) ,για κανονικοφσ - παχείσ 

ιςτοφσ με ανακλινόμενθ κεφαλι.  Για ανοιχτζσ 
επεμβάςεισ μικουσ 22 εκ. και υψθλζσ αναςτομϊςεισ 

μικουσ 35 εκ. Σε διάμετρο 33 χιλ. 2.200,00 44,00 

149 

Εργαλείο κυκλικισ αναςτόμωςθσ διαμζτρου 21mm και 
μικουσ ςτυλεοφ 22cm & 35 cm με ανακλινόμενο 

χαμθλοφ προφίλ άκμονα για αυξθμζνθ αςφάλεια, μια 
χειρολαβι, με ιςχυροφσ αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 

διατομισ για περιςςότερθ αντοχι ςτισ παράπλευρεσ 
πιζςεισ και μζγεκοσ κλιπ 3,5mm. 2.275,00 45,50 

150 

Λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ και διατομισ 
αγγείων ζωσ 7mm, με ταυτόχρονθ χριςθ τεχνολογίασ 

υπεριχων και προθγμζνθσ διπολικισ ενζργειασ.Με 
χειροδιακόπτθ και ξεχωριςτι ςκανδάλθ κοπισ μζςω 
τεχνολογίασ υπεριχων με κυρτζσ ςιαγόνεσ μικουσ 

τουλάχιςτον 16mm περιςτρεφόμενθ κατα τουλάχιςτον 
180 μοίρεσ παραλλθλόγραμου άξονα μικουσ 20cm και 

διαμζτρου 5mm. 2.600,00 52,00 

151 

Εργαλείο διπολικισ για ςυγκόλλθςθ και διατομι 
αγγείων εωσ 7mm,αυτόματθ ολοκλιρωςθ του κφκλου 
απολίνωςθσ και θχθτικι επιβεβαίωςθ ,με κυρτά άκρα 

μικουσ 38mm και ενςωματωμζνθ κοπτικι λάμα, 
κλειδωμα χειρολαβισ,ξεχωριςτά κομβία 

ενεργοποίθςθς και κοπισ μικοσ 20 cm και τεχνολογία 
προςαρμοηόμενθς ενζργειας ςτον ιςτό. 5.424,00 108,48 
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Ψαλιδοειδισ λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ 
και διατομισ αγγείων και ςφντθξθσ ιςτϊν, με 

αυτόματθ ολοκλιρωςθ του κφκλου απολίνωςθσ, 
ξεχωριςτι ςκανδάλθ μθχανικι κοπισ και 

χειροδιακόπτθ ενεργοποίθςθσ για περιςςότερθ 
αςφάλεια. Με ενςωματωμζνο καλϊδιο,  επιτρζπει 

ςυγκόλλθςθ αγγείων, λεμφαγγείων και ιςτϊν πάχουσ 
μζχρι  και 7mm. χωρίσ τον κίνδυνο κερμικισ 

διαςποράσ και καταςτροφισ του ιςτοφ, με οπτικό και  
θχθτικό ςιμα επιβεβαίωςθσ τθσ ςυγκόλλθςθσ  του 

αγγείου ςε 2-4 δευτερόλεπτα. Συνολικοφ μικουσ 21 
cm, με κυρτζσ λεπτζσ ςιαγόνεσ, επικαλλυμζνεσ με 

αντικολλθτικό  νανοχλικό. 3.060,00 61,20 

153 

Λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ και διατομισ 
αγγείων ζωσ 7mm, με ταυτόχρονθ χριςθ τεχνολογίασ 

υπεριχων και προθγμζνθσ διπολικισ ενζργειασ.Με 
χειροδιακόπτθ και ξεχωριςτι ςκανδάλθ κοπισ μζςω 
τεχνολογίασ υπεριχων με κυρτζσ ςιαγόνεσ μικουσ 

τουλάχιςτον 16mm περιςτρεφόμενθ κατα τουλάχιςτον 
180 μοίρεσ παραλλθλόγραμου άξονα μικουσ 20cm και 

διαμζτρου 9 mm. 2.600,00 52,00 

154 
Αιμοςτατικό από οξειδωμζνθ κυτταρίνθ εμποτιςμζνο 

με άλατα, τριλυςίνθ  trilysine και ενεργι πολφ-
αικυλενο-γλυκόλθ (PEG) ςε διάςταςθ 5 Χ 10 cm  1.560,00 31,20 

155 

Βελόνα πνευµοπεριτοναίου (Verres) με επικάλυψθ 
ςιλικόνθσ αποςτειρωµζνθ µίασ χριςθσ µε θχθτικι και 

οπτικι επιβεβαίωςθ, µε χριςθ οροφ χωρίσ κίνδυνο 
διαφυγισ CO2 και ςφνδεςθ Luer-Lock µικουσ 120 mm 

(+/-5 mm). 504,00 10,08 

156 

Βελόνα πνευµοπεριτοναίου (Verres) με επικάλυψθ 
ςιλικόνθσ αποςτειρωµζνθ µίασ χριςθσ µε θχθτικι και 

οπτικι επιβεβαίωςθ, µε χριςθ οροφ χωρίσ κίνδυνο 
διαφυγισ CO2 και ςφνδεςθ Luer-Lock µικουσ 150 mm 

(+/-5 mm). 198,00 3,96 

157 

Σωλινασ παροχισ CO2 ειδικά για ςυςκευζσ διόγκωςθσ 
πνευµοπεριτοναίου αποςτειρωµζνοσ µίασ χριςθσ 

τουλάχιςτον 3 µζτρων µε ενςωµατωµζνο 
αντιµικροβιακό φίλτρο και ςφνδεςθ Luer-Lock 

ςυμβατά με τα μθχανιματα πνευμοπεριτοναίου των 
νοςοκομείων. 756,00 15,12 

158 

Σφςτθµα πλφςθσ - ζκπλυςθσ διαµζτρου 5mm και 
µικουσ 30 cm (απόκλιςθ +/- 10%) που να διακζτει 
ςωλινα - αναρρόφθςθσ και ζγχυςθσ µε ςφςτθµα 

ςφνδεςθσ Υ (για δφο οροφσ) και λαβι τφπου 
τροµπζτασ. 55,00 1,10 

159 
Εργαλείο κακιλωςθσ ραµµάτων με επικάλυψθ 

ςιλικόνθσ. 1.836,00 36,72 

160 Λαπαροςκοπικόσ Ρροωκθτιρασ κόµπων 5 mm. 92,00 1,84 

161 
Ενδοςκοπικόσ βρόχοσ µε ράµµα πολφκλωνο µζςθσ 

απορρόφθςθσ Νο 0, µικουσ 53 cm (+,- 1 cm). 1.140,00 22,80 

162 
Ενδοςκοπικόσ βρόχοσ µε ράµµα πολφκλωνο µζςθσ 

απορρόφθςθσ Νο 2/0, µικουσ 53 cm (+,- 1 cm). 1.026,00 20,52 

163 

Εργαλείο ενδοςκοπικισ απολίνωςθσ διαμζτρου 10mm, 
με δυο ξεχωριςτά ςτάδια λειτουργίασ (φόρτιςθσ και 

τοποκζτθςθσ του κλιπ) κακϊσ και ξεχωριςτι ςκανδάλθ 
φόρτιςθσ του κλιπ και ξεχωριςτι ςκανδάλθ 

τοποκζτθςθσ του κλιπ, για αποφυγι τραυματιςμοφ 
των ιςτϊν κατά τθν αυτόματθ φόρτιςθ του κλιπ και 

μεγαλφτερθ αςφάλεια. Με δυνατότθτα μερικοφ 
κλειςίματοσ του κλιπ για τθν διεξαγωγι 

χολαγγειογραφίασ. Να διακζτει 20 κλιπ τιτανίου 
μεςαίου-μεγάλου μεγζκουσ με βεντουηοκφλακεσ για 

αποφυγι ολίςκθςθσ του ιςτοφ από το κλιπ. 10.648,00 212,96 
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Εργαλείο ενδοςκοπικισ απολίνωςθσ διαμζτρου 10mm, 
με δυο ξεχωριςτά ςτάδια λειτουργίασ (φόρτιςθσ και 

τοποκζτθςθσ του κλιπ) κακϊσ και ξεχωριςτι ςκανδάλθ 
φόρτιςθσ του κλιπ και ξεχωριςτι ςκανδάλθ 

τοποκζτθςθσ του κλιπ, για αποφυγι τραυματιςμοφ 
των ιςτϊν κατά τθν αυτόματθ φόρτιςθ του κλιπ και 

μεγαλφτερθ αςφάλεια. Με δυνατότθτα μερικοφ 
κλειςίματοσ του κλιπ για τθν διεξαγωγι 

χολαγγειογραφίασ. Να διακζτει 15 κλιπ τιτανίου 
μεγάλου μεγζκουσ με βεντουηοκφλακεσ για αποφυγι 

ολίςκθςθσ του ιςτοφ από το κλιπ. 1.924,00 38,48 

165 

Αυτόματθ ενδοςκοπικι λαβίδα απολίνωςθσ αγγείων 
διαμζτρου 5mm, μίασ χριςθσ με χαμθλοφ προφίλ 

ςιαγϊνεσ για καλφτερθ ορατότθτα κατά τθν 
τοποκζτθςθ των clips, με ενα ι δφο ςτάδια 

πυροδότθςθσ και εφαρμογισ των clips. Να διακζτει 
περιςτροφι ςτυλεοφ κατά 360˚, να είναι 

προφορτωμζνο με 15 clips τιτανίου μεγζκουσ μεςαίο-
μεγάλο (M/L), με αντιολιςκθτικι επιφάνεια για τθν 
ιςχυρι ςυγκράτθςθ των ιςτϊν. Να διακζτει οπτικι, 

χρωματικι ζνδειξθ των τριϊν τελευταίων clips. Να ζχει 
θχθτικι ζνδειξθ αςφαλοφσ ςφγκλιςθσ των clips. Να 

επιτρζπει τθ κακιλωςθ κακετιρα χολαγγειογραφείασ. 1.325,00 26,50 

166 

Αυτόματα ενδοςκοπικά εργαλεία απολίνωςθσ αγγείων 
με περιςτρεφόμενο ςτειλεό 360o, εφοδιαςμζνα με 20 

clips τιτανίου μεςαίου / μεγάλου μεγζκουσ, με 
διάμετρο ςτειλεοφ 10 mm, με ζνα ςτάδιο φόρτιςθσ-

πυροδότθςθσ και μθχανιςμό αςφαλοφσ ςυγκράτθςθσ 
του clip ςτισ ςιαγόνεσ του εργαλείου, με δυνατότθτα 
εξαγωγισ του εργαλείου από το τροκάρ με ι χωρίσ 

κλιπ ςτισ ςιαγϊνεσ του εργαλείου. Το μικοσ του 
κλειςτοφ κλιπ να είναι πάνω από 8,5mm. 1.400,00 28,00 

167 

Σφςτθµα τροκάρ διαµζτρου 5mm και µικουσ 70 mm  
(+ / - 1cm)  ελαχίςτου τραφµατοσ µε ατραυµατικό 

διαςτολζα και ακτινωτό διαταςςόµενο κανάλι 
ειςαγωγισ. 351,00 7,02 

168 
Σφςτθµα τροκάρ διαµζτρου 2-3mm και µικουσ 70 mm 
ελαχίςτου τραφµατοσ µε ατραυµατικό διαςτολζα και 

ακτινωτό διαταςςόµενο κανάλι ειςαγωγισ. 214,05 4,28 

169 

Τροκαρ διαμετρου 12mm, με αιχμθρο ακρο ςχθματοσ 
νυςτεριου v αμφιπλευρθσ κοπθσ, 100mm διαφανθ 

ραβδωτθ κανουλα λοξευμενου ακρου (που να 
εφαρμόηει ςε όλων των ειδϊν τα τροκάρ) και 

ατραυματικο καλυμμα αςφαλειασ τθσ λογχθσ για 
ελαχιςτοποιθςθ του τραυματοσ και προςταςια των 
ςπλαχνων, με διπλθ βαλβιδα αεροςτεγανοτθτασ, 

δυνατοτθτα αφαιρεςθσ του ανω μερουσ τθσ κανουλασ 
για εξαγωγθ παραςκευαςματων χωρισ απωλεια 

πνευμοπεριτοναιου και βαλβιδα CO2 τριων δρομων. 1.540,00 30,80 

170 

Αυτοςυγκρατοφμενο πλιρεσ ςφςτθμα τροκάρ με 
ςτειλεό και κάνουλα, διαμ. 5mm, μικουσ 50mm-
150mm. Να είναι αυτοςυγκρατοφμενο με ειδικό 

ςφςτθμα κακιλωςθσ, advance fixation, αποτελοφμενο 
από μπαλονάκι (χωρίσ λάτεξ) και δακτφλιο κακιλωςθσ 

ςτο ζξω κοιλιακό τοίχωμα. Να ζχει κοπτικό άκρο 
λόγχθ ςχιματοσ νυςτεριοφ, με αυτόματο ςφςτθμα 

οπλιςμοφ και επαναφοράσ τθσ λόγχθσ, με 
ατραυματικι αυτόματθ αςπίδα προςταςίασ τθσ 

λόγχθσ και με δυνατότθτα αμφίπλευρθσ τοποκζτθςθσ 
του ςτειλεοφ ςτθν κάνουλα. Να ζχει θχθτικι και 

οπτικι ζνδειξθ τριϊν ςταδίων τθσ κζςθσ τθσ λόγχθσ 
κατά τθν ειςαγωγι. Θ κάνουλα να είναι διάφανθ και 

να φζρει βαλβίδα CO2. 212,00 4,24 



25 

 

171 

Σφςτθμα τροκάρ με λόγχθ ςχιματοσ νυςτεριοφ, 
διαμζτρου 5-11mm, μικουσ 50mm-150mm, με 
διαφανι κάνουλα, με μθχανιςμό οπλιςμοφ και 

επαναφοράσ τθσ λόγχθσ, με ενςωματωμζνο 
ςτακεροποιθτι, με δφο κζςεισ ςτακεροποίθςθσ 

διαμζςου ράμματοσ. Να διακζτει ενςωματωμζνο 
αυτόματο διπλό μειωτιρα (επίπεδο και αςτεροειδι), 
χαμθλοφ προφίλ, με δυνατότθτα πλιρουσ αφαίρεςισ 
του. Ο ςτειλεόσ να είναι αμφίπλευρθσ τοποκζτθςθσ 
ςτθν κάνουλα. Να φζρει βαλβίδα CO2. Να διακζτει 

οπτικι και θχθτικι ενθμζρωςθ, ςε τρία (3) ςτάδια για 
τθν υποχϊρθςθ και τθν επαναφορά τθσ αςπίδασ κατά 

τθν ειςαγωγι του τροκάρ. 805,00 16,10 

172 

Τροκάρ εξωπεριτοναϊκισ εφαρµογισ 5mm - 12mm µε 
µπαλόνι άµεςθσ όραςθσ αµφοτερόπλευρθσ 

εφαρµογισ οβάλ ςχιµατοσ ςυνοδευόµενο από πουάρ 
ζκπτυξθσ. Το τροκάρ να ςυνοδεφεται µε τροκάρ 

Hasson εργαςίασ. 3.080,00 61,60 

173 

Τροκάρ Hasson αυτοςυγκρατοφμενο, με ςφςτθμα 
ςτακεροποίθςθσ αποτελοφμενο από μπαλόνι, που δε 
περιζχει latex, και κωνικό ςτεγανοποιθτι gel με μοχλό 

κλειδϊματοσ ςτο κοιλιακό τοίχωμα. Να διακζτει 
ενςωματωμζνο αυτόματο διπλό μειωτιρα,επίπεδο και 

αςτεροειδι. Να ζχει δυο κζςεισ ςτακεροποίθςθσ 
διαμζςου ράμματοσ, διαμζτρου 5-12mm. Να 

διατίκεται ςε δυο μικθ 100 & 150 mm. 315,00 6,30 

174 

Σφςτθμα τροκάρ 12 χιλ. μικουσ 93 χιλ. τυφλοφ 
ατραυματικοφ άκρου για ανοιχτζσ λαπαροςκοπιςεισ 

τφπου Hasson με ατραυματικό ςφςτθμα 
ςτακεροποίθςθσ αποτελοφμενο από αιμοςτατικό 

ςπόγγο και μπαλόνι (να διακζτει μετατροπείσ  5 χιλ. - 
7/8 χιλ. και να ςυνοδεφεται από ςφριγγα πλιρωςθσ). 5.289,00 105,78 

175 

Τροκάρ Hasson ανοιχτισ τεχνικισ ατραυματικό 
διαμζτρου 5mm - 12 mm με ενςωματωμζνο 

απορροφθτικό ςπόγγο που ςυλλεγει τα υγρά και 
τζςςερισ κζςεισ ραμμάτων. 1.100,00 22,00 

176 

Τροκάρ άμεςθσ όραςθσ διαφανι ςε όλο το μικοσ τουσ, 
χωρίσ κοπτικι λάμα, αλλά με κωνικό άκρο ςε γωνία 
κλίςθσ 30 μοιρϊν, αποτελοφμενο από δφο πλαςτικά 

πτερφγια με δυνατότθτα διφνθςθσ του ιςτοφ ςε 
ςτειλοειδι και πιςτολοειδι λαβι, με κωνικό 

ςτεγανοποιθτι,ενςωματωμζνο μοναδικό μειωτιρα με 
κωνικι υποδοχι εργαλείου και δυνατότθτα 

αφαίρεςθσ αυτοφ, με ςπογγϊδθ απορροφθτικό 
δακτφλιο ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασ, 
για τον περιοριςμό τθσ κθλίδωςθσ που προκαλείται 
κατά τθν επανειςαγωγι τθσ κάμερασ/εργαλείων, με 
χαμθλότερο προφίλ και δφο κζςεισ ςτακεροποίθςθσ 
διαμζςου ράμματοσ. Το άκρο τθσ κάνουλασ να είναι 

οβάλ ςχθματίηοντασ γωνία 45o, διαμζτρου 5mm, 
μικουσ 100mm. 220,00 4,40 

177 

Τροκάρ άμεςθσ όραςθσ διαφανι ςε όλο το μικοσ τουσ, 
χωρίσ κοπτικι λάμα, αλλά με κωνικό άκρο ςε γωνία 
κλίςθσ 30 μοιρϊν, αποτελοφμενο από δφο πλαςτικά 

πτερφγια με δυνατότθτα διφνθςθσ του ιςτοφ ςε 
ςτειλοειδι και πιςτολοειδι λαβι, με κωνικό 

ςτεγανοποιθτι,ενςωματωμζνο μοναδικό μειωτιρα με 
κωνικι υποδοχι εργαλείου και δυνατότθτα 

αφαίρεςθσ αυτοφ, με ςπογγϊδθ απορροφθτικό 
δακτφλιο ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασ, 
για τον περιοριςμό τθσ κθλίδωςθσ που προκαλείται 
κατά τθν επανειςαγωγι τθσ κάμερασ/εργαλείων, με 
χαμθλότερο προφίλ και δφο κζςεισ ςτακεροποίθςθσ 
διαμζςου ράμματοσ. Το άκρο τθσ κάνουλασ να είναι 
οβάλ ςχθματίηοντασ γωνία 45o, διαμζτρου 5/12mm, 

μικουσ 100mm. 650,00 13,00 
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Τροκάρ άμεςθσ όραςθσ διαφανι ςε όλο το μικοσ τουσ, 
χωρίσ κοπτικι λάμα, αλλά με κωνικό άκρο ςε γωνία 
κλίςθσ 30 μοιρϊν, αποτελοφμενο από δφο πλαςτικά 

πτερφγια με δυνατότθτα διφνθςθσ του ιςτοφ ςε 
ςτειλοειδι και πιςτολοειδι λαβι, με κωνικό 

ςτεγανοποιθτι,ενςωματωμζνο μοναδικό μειωτιρα με 
κωνικι υποδοχι εργαλείου και δυνατότθτα 

αφαίρεςθσ αυτοφ, με ςπογγϊδθ απορροφθτικό 
δακτφλιο ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασ, 
για τον περιοριςμό τθσ κθλίδωςθσ που προκαλείται 
κατά τθν επανειςαγωγι τθσ κάμερασ/εργαλείων, με 
χαμθλότερο προφίλ και δφο κζςεισ ςτακεροποίθςθσ 
διαμζςου ράμματοσ. Το άκρο τθσ κάνουλασ να είναι 
οβάλ ςχθματίηοντασ γωνία 45o, διαμζτρου 5/12mm, 

μικουσ 150mm. 390,00 7,80 

179 

Τροκάρ άμεςθσ όραςθσ διαφανι ςε όλο το μικοσ τουσ, 
χωρίσ κοπτικι λάμα, αλλά με κωνικό άκρο ςε γωνία 
κλίςθσ 30 μοιρϊν, αποτελοφμενο από δφο πλαςτικά 

πτερφγια με δυνατότθτα διφνθςθσ του ιςτοφ ςε 
ςτειλοειδι και πιςτολοειδι λαβι, με κωνικό 

ςτεγανοποιθτι,ενςωματωμζνο μοναδικό μειωτιρα με 
κωνικι υποδοχι εργαλείου και δυνατότθτα 

αφαίρεςθσ αυτοφ, με ςπογγϊδθ απορροφθτικό 
δακτφλιο ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασ, 
για τον περιοριςμό τθσ κθλίδωςθσ που προκαλείται 
κατά τθν επανειςαγωγι τθσ κάμερασ/εργαλείων, με 
χαμθλότερο προφίλ και δφο κζςεισ ςτακεροποίθςθσ 
διαμζςου ράμματοσ. Το άκρο τθσ κάνουλασ να είναι 
οβάλ ςχθματίηοντασ γωνία 45o, διαμζτρου 5/15mm, 

μικουσ 100mm. 120,00 2,40 

180 

Ενδοςκοπικοσ ςακοσ περιςυλλογθσ 
παραςκευαςματων, με ενδειξθ κατευκυνςθσ 

ανοιγματοσ του ςακου ενδο- κοιλιακα, ραμμα 
περιπαρςθσ με δακτυλιο κοπθσ, πλθρεσ περιμετρικο 
μεταλλικο ελαςμα ανοιγματοσ και ςτακεροποιθςθσ, 

μθκουσ 30 cm., χωρθτικοτθτασ 220cc, με αντοχθ ταςθσ 
9500psi, με ςτειλεο εφαρμογθσ διαμετρου 10mm. 1.708,00 34,16 

181 

Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ περιςυλλογισ 
παραςκευαςμάτων 10mm από ripstopnylon χωρίσ 
μνιμθ και να αντζχει πιζςεισ τουλάχιςτον 13psi. 

Ελάχιςτεσ διαςτάςεισ : διάμετροσ ελάςματοσ 6,0cm, 
χωρθτικότθτα 275ml. 12.400,00 248,00 

182 

Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ ςυλλογισ και εξαγωγισ 
παραςκευαςμάτων, διαμζτρου 10mm, μιασ χριςθσ, με 
τριγωνικό μεταλλικό ζλαςμα αυτόματου ανοίγματοσ. 

Να ζχει ενςωματωμζνο ράμμα περίπαρςθσ. Να 
υπάρχει δυνατότθτα να ανοίγει και να κλείνει ο ςάκοσ 
πολλζσ φορζσ. Ο ςάκοσ να είναι από ιςχυρό ανκεκτικό 
υλικό. Να φζρει ςτον ςτειλεό ατραυματικι εγκοπι για 

τθν διακοπι του ράμματοσ ςτθν εξαγωγι του ςάκου 
χωρίσ τθν ανάγκθ άλλου εργαλείου. Να ζχει μζγιςτθ 

χωρθτικότθτα 215ml. 250,00 5,00 

183 

Άκρο ψαλίδι διαµζτρου 5mm µίασ χριςεωσ, που δε 
διαιρείται ςε περιςςότερα από δφο μζρθ, για 

λαπαροςκοπικζσ επεµβάςεισ, για τισ λαβζσ (Microline) 
που διακζτει το νοςοκομείο μασ. 4.000,00 80,00 

184 

Άκρο παραςκευισ διαµζτρου 5mm µίασ χριςεωσ, που 
δε διαιρείται ςε περιςςότερα από δφο μζρθ, για 

λαπαροςκοπικζσ επεµβάςεισ, για τισ λαβζσ (Microline) 
που διακζτει το νοςοκομείο μασ. 5.500,00 110,00 

185 

Άκρο ςφλλθψθσ διαµζτρου 5mm µίασ χριςεωσ, που δε 
διαιρείται ςε περιςςότερα από δφο μζρθ, για 

λαπαροςκοπικζσ επεµβάςεισ, για τισ λαβζσ (Microline) 
που διακζτει το νοςοκομείο μασ. 6.405,00 128,10 

186 

Ανταλλακτικι καςζτα απολίνωςθσ αγγείων µε 20 clips 
(+/- 1 κλιπ) τιτανίου µεγζκουσ M/L και διαµζτρου 10 
mm για λαπαροςκοπικζσ επεµβάςεισ, για τθ λαβίδα 

(Microline) που διακζτει το Νοςοκομείο μασ. 9.675,00 193,50 

187 
Θλεκτρόδιο άγγιςτρου L-Hook 36cm µίασ χριςθσ 

µονωµζνο ωσ το κατϊτερο ςθµείο. 150,00 3,00 
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188 
Άγκιςτρο απϊκθςθσ οργάνων 12mm πτυςςόμενο 
μικοσ 45cm (απόκλιςθ +/- 1cm) επενδεδυμζνο με 
πολυεςτζρα ϊςτε να είναι εντελϊσ ατραυματικό. 1.332,00 26,64 

189 

Λαπαροςκοπικό εργαλείο κακιλωςθσ πλζγµατοσ 5mm 
και µικουσ 36cm. Να περιλαµβάνει 25 απορροφιςιµα 

clips (πολυδιοξανόνθ / πολυγλακτίνθ) ςχιµατοσ 
διπλισ άγκυρασ µε δφο ςθµεία κακιλωςθσ για 

αςφαλζςτερθ ςυγκράτθςθ του πλζγµατοσ. 8.000,00 160,00 

190 

Λαπαροςκοπικό εργαλείο κακιλωςθσ πλζγματοσ 5mm 
και μικουσ 37cm με ενςωματωμζνο χάρακα μζτρθςθσ 
μικουσ, με 30 προφορτωμζνα clips ςε μορφι βίδασ, 

από ανοξείδωτο ατςάλι και πολυμερζσ για τθν 
αποφυγι των ςυμφφςεων και των τραυματιςμϊν και 

ζνδειξθ των καταναλωκζντων clips. 9.765,00 195,30 

191 

Κακθλωτικό λαπαροςκοπικό εργαλείο πλζγματοσ 
μικουσ 39cm, διαμζτρου 5mm με 30κλιπσ 

ατραυματικά απορροφιςιμα κλιπ ςε μορφι διάτρθτθσ 
ακίδασ για καλφτερθ ςτιριξθ μζςω ενςωμάτωςθσ, με 

διάμετρο κεφαλισ κλιπ τουλάχιςτον 9,0mm2  για 
καλφτερθ ςτερζωςθ. 1.335,00 26,70 

192 

Λαπαροςκοπικό εργαλείο κακιλωςθσ πλζγµατοσ µίασ 
χριςθσ 5mm που να ςυνοδεφεται από 3 

ανταλλακτικζσ κεφαλζσ. Κάκε κεφαλι να διακζτει 10 
απορροφιςιµα clips µε απουςία κεντρικοφ πυρινα 

του ςπειρϊµατοσ. Κατά τθν ςφνδεςθ τθσ κάκε 
κεφαλισ ςτο εργαλείο να δφναται να ζχει άρκρωςθ 
από 30° ζωσ 60°. Το φψοσ των κλιπ να είναι περίπου 

4mm για καλφτερθ τοποκζτθςθ ςτον ιςτό. 1.785,00 35,70 

193 

Ανταλλακτικι κεφαλι µε 10 απορροφιςιµα clips µε 
απουςία κεντρικοφ πυρινα του ςπειρϊµατοσ για 

λαπαροςκοπικό εργαλείο κακιλωςθσ πλζγµατοσ µίασ 
χριςθσ 5mm που να ςυνοδεφεται από 3 

ανταλλακτικζσ κεφαλζσ. Κατά τθν ςφνδεςθ τθσ κάκε 
κεφαλισ ςτο εργαλείο να δφναται να ζχει άρκρωςθ 
από 30° ζωσ 60°. Το φψοσ των κλιπ να είναι περίπου 

4mm για καλφτερθ τοποκζτθςθ ςτον ιςτό. 1.400,00 28,00 

194 

Λαπαροςκοπικό ςφςτθµα κακιλωςθσ πλζγµατοσ και 
ςυγκόλλθςθσ περιτοναίου διαµζτρου 5mm µε 

εφαρµογι κυανοακριλικισ κόλλασ 33 δόςεων. Ο 
ςτυλεόσ να ζχει διάµετρο ςτυλεοφ 5mm και µικοσ 

35,5cm. Οι 33 δόςεισ των 0,0125g να είναι ακριβείσ και 
ελεγχόµενθσ εφαρµογισ κυανοακριλικισ κόλλασ. Να 

είναι από ανοξείδωτο ατςάλι και πλαςτικό, χωρίσ 
διείςδυςθ ςτουσ ιςτοφσ, αποφεφγοντασ τον µθχανικό 

τραυµατιςµό και µειϊνοντασ τον κίνδυνο 
µετεγχειρθτικϊν επιπλοκϊν. 13.625,00 272,50 

195 

Λαβίδα θλεκτροκερµικισ ςυγκόλλθςθσ και διατοµισ 
αγγείων διαµζτρου 10mm µε ςτρογγυλοποιθµζνεσ 

αµφίδροµθσ κίνθςθσ ςιαγόνεσ, ενςωµατωµζνο 
καλϊδιο κλείδωµα τθσ χειρολαβισ, θ οποία επιτρζπει 
ςυγκόλλθςθ αγγείων και ιςτϊν πάχουσ µζχρι και 7mm 

ενεργοποιοφµενθ από το χζρι µε οπτικό και θχθτικό 
ςιµα επιβεβαίωςθσ τθσ ςυγκόλλθςθσ του αγγείου(ςε 
2-4 δευτ.), µικουσ 37cm, µικοσ ςυγκόλλθςθσ 22mm 

µικοσ κοπισ 20mm. 678,00 13,56 
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196 

Λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ και διατομισ 
αγγείων, διαμζτρου 5 χιλ. με κυρτζσ ςιαγόνεσ, 

επικαλλυμζνεσ με αντικολλθτικό νανοχλικό, ςφλλθψθ 
του ιςτοφ με το κλείςιμο τθσ χειρολαβισ και κατ' 

επζκταςθ των ςιαγόνων, ενεργοποίθςθ με 
παρατεταμζνο κλείςιμο τθσ χειρολαβισ και κατά 

ςυνζπεια των ςιαγόνων, ενςωματωμζνο καλϊδιο, θ 
οποία επιτρζπει ςυγκόλλθςθ αγγείων, λεμφαγγείων 
και ιςτϊν πάχουσ μζχρι και 7mm. χωρίσ τον κίνδυνο 

κερμικισ διαςποράσ και καταςτροφισ του ιςτοφ, 
ενεργοποιοφμενθ από το χζρι και με οπτικό και 

θχθτικό ςιμα επιβεβαίωςθσ τθσ ςυγκόλλθςθσ του 
αγγείου ςε 1-4 δευτερόλεπτα, μικουσ 37 εκ., μικοσ 

ςυγκόλλθςθσ 20 χιλ., με πίεςθ διάρρθξθσ μεγαλφτερθ 
από 360 mmHg, μικοσ κοπισ 18 χιλ. Να διακζτει 

ξεχωριςτι ςκανδάλθ μθχανικισ κοπισ. 7.650,00 153,00 

197 

Αςφρματο αιμοςτατικό ψαλίδι υπεριχων 
λαπαροςκοπικισ επζμβαςθσ, με μικοσ ςτειλεοφ 39 - 

44 εκ. διαμζτρου 5 χιλ., μικοσ ενεργοφ άκρου 14,5 χιλ. 
Να υπάρχει δυνατότθτα χριςθσ χωρίσ τθν χριςθ 
καλωδίων ςφνδεςθσ για ευκολία χειριςμοφ. Να 
διακζτει ευκεία λεπίδα τιτανίου, δυνατότθτα 

περιςτροφισ 360 μοιρϊν, ενεργοποίθςθ από το χζρι (2 
ταχυτιτων – αργι, γριγορθ). Να διακζτει οπτικζσ 

ενδείξεισ (led) χριςθσ. 3.825,00 76,50 

198 

Εργαλείο Υπεριχων για αιµόςταςθ - διατοµι αγγείων 
ζωσ 5mm µε ενεργοποίθςθ από το χζρι, µε τεχνολογία 
προςαρµοηόµενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό, µικοσ ςτυλεοφ 

36cm διάµετρο 5mm δυνατότθτα περιςτροφισ 360o 
(χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθ προςαρµογζα). Να διακζτει 
λεπίδα τιτανίου κυρτοφ άκρου θ οποία πάλλεται ςε 
επιµικθ κίνθςθ ςε ςυχνότθτα 55,5 KHz και θχθτικι 

επιβεβαίωςθ κατά τθ µεταβολι τθσ προςαρµοηόµενθσ 
ενζργειασ. 5.100,00 102,00 

199 

Εργαλείο Υπεριχων για αιµόςταςθ - διατοµι αγγείων 
ζωσ 7mm µε ενεργοποίθςθ από το χζρι µε τεχνολογία 

προςαρµοηόµενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό, µικοσ ςτυλεοφ 
36cm διάµετρο 5mm δυνατότθτα περιςτροφισ 360o 

(χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθ προςαρµογζα), και με 
ενςωματωμζνο καλϊδιο. Να διακζτει λεπίδα τιτανίου 

κυρτοφ άκρου περίπου 18mm θ οποία πάλλεται ςε 
επιµικθ κίνθςθ ςε ςυχνότθτα περίπου 50 KHz και 

θχθτικι επιβεβαίωςθ κατά τθ µεταβολι τθσ 
προςαρµοηόµενθσ ενζργειασ. 7.650,00 153,00 

200 
Κλιπ τιτανίου, XL, με διπλό κοφμπωμα, να 

ςυνοδεφονται από λαβίδεσ πολλαπλϊν χριςεων για 
λαπαροςκοπικζσ επεμβάςεισ. 300,00 6,00 

201 

Στεγανωτικόσ δακτφλιοσ-διαςτολζασ που να διατίκεται 
ςε οκτϊ (8) διαςτάςεισ (XXSMALL ζωσ XXLARGE) με 

διαφορετικά πάχθ κοιλιακοφ τοιχϊματοσ, για κάλυψθ 
διαφορετικϊν χειρουργικϊν επεμβάςεων 

μεμονωμζνα ι να περιλαμβάνει θ ςυςκευαςία ςυνοδά 
εξαρτιματα, όπωσ καπάκι και τροκάρ διινθςθσ, 

άμεςθσ όραςθσ, διαμζτρου 5-12mm για 
λαπαροςκοπικά υποβοθκοφμενεσ επεμβάςεισ. 220,00 4,40 

202 

Στεγανωτικό πϊμα για τον παραπάνω δακτφλιο με 
μθχανιςμό ίριδασ για χριςθ ςε λαπαραςκοπικά 

υποβοθκοφμενεσ επεμβάςεισ, με δυνατότθτα 
απεγκλωβιςμοφ του χεριοφ χωρίσ τθν ανάγκθ 

εξαγωγισ του εργαλείου από το ςθμείο τοποκζτθςθσ. 125,00 2,50 

203 

Σετ λαπαροςκοπικθσ προςτατεκτομθσ αποτελoυμενο 
απο: 1 τροκαρ εξωπεριτοναϊκθσ εφαρμογθσ 10-12 χιλ. 

με ενςωματωμενο μετατροπεα 5 χιλ. με μπαλονι 
αμεςθσ οραςθσ πλατουσ 19,05 εκ. & υψουσ 11,43 εκ. 

αμφοτεροπλευρθσ εφαρμογθσ οβαλ ςχθματοσ, που να 
επιδεχεται 35-40 εκπτυξεισ αεροσ απο το 

ςυνοδευομενο ςτθν ςυςκευαςια πουαρ εκπτυξθσ. Το 
τροκαρ να διακετει τρια φιλτρα και να ςυνδυαηεται - 

ςυνοδευεται με τροκαρ hasson εργαςιασ με 
ατραυματικο ςυςτθμα ςτακεροποιθςθσ αποτελουμενο 3.040,00 60,80 



29 

 

απο αιμοςτατικο ςπογγο και μπαλονι για μεγαλυτερθ 
οικονομια, ενα ςυςτθμα τροκαρ 12 χιλ., με κοπτον 

νυςτερι αμφιπλευρθσ κοπθσ, ατραυματικο καλυμμα 
αςφαλειασ του νυςτεριου και μθχανιςμο επαναφορασ 

του, με ραβδωτθ κανουλα για χρθςθ χωρισ 
ςτακεροποιθτθ, με ενςωματωμενο μετατροπεα που 
να επιτρεπει ειςαγωγθ εργαλειων απο 5 χιλ. εωσ 12 

χιλ., ειδικθ λειτουργια αφαιρεςθσ του μετατροπεα για 
ευκολθ αφαιρεςθ παραςκευαςματων διχωσ τθν 

απωλεια πνευμοπεριτοναιου και τριπλθ βαλβιδα 
ειςοδου-εξοδου-παυςθσ ροθσ co2. μθκοσ κανουλασ 

100 χιλ., μια κανουλα 12 χιλ. ιδιων χαρακτθριςτικων, 
ενα τροκαρ 5 χιλ. με ιδια χαρακτθριςτικα, μια 

κανουλα 5 χιλ. ιδιων χαρακτθριςτικων, ζνα ςάκο 
περιςυλλογισ παραςκευαςμάτων 10mm από 

ripstopnylon χωρίσ μνιμθ που να αντζχει πιζςεισ 
τουλάχιςτον 13psi. Ελάχιςτεσ διαςτάςεισ: διάμετροσ 

ελάςματοσ 6,0cm, χωρθτικότθτα 275ml, ζνα αςφρματο 
ψαλίδι υπεριχων διαμζτρου 5mm - μικουσ 39cm και 
μια ςυςκευθ πλυςθσ - αναρροφθςθσ, βαρουσ 85γρ. 

περιπου, με εξωτερικθ διαμετρο ςωλθνα 9,5mm 
περιπου και εςωτερικθ 6,4mm περιπου, ωςτε να μθν 

μπλοκαρει, διαμετροσ κανουλασ 5mm, μθκοσ 
κανουλασ 45cm και μθκοσ ςωλθνα 3m. 

204 

Θλεκτροκίνθτοι αρκρωτοί επαναφορτιηόμενοι 
κοπτοράπτεσ, μεγζκουσ 60mm διαμζτρου 12 mm, με 

μικθ ςτειλεοφ 34cm, με ενςωματωμζνθ λάμα ςτο 
ςτζλεχοσ του εργαλείου από ανοξείδωτο ατςάλι 420. 

Να δζχεται καςζτεσ με κλιπσ από τιτάνιο για 5 
διαφορετικοφσ τφπουσ ιςτϊν (από 1mm ζωσ 2.3mm). 
Εργονομικό ςχεδιαςμό τθσ λαβισ για χριςθ με το ζνα 

χζρι και μθχανιςμό άρκρωςθσ τθσ κεφαλισ 
ενςωματωμζνθ ςτο ςτζλεχοσ του εργαλείου για 

γωνίωςθ μζχρι και 45ο. Nα διζρχονται από τροκάρ 
διαμζτρου 12mm. Ο μθχανιςμόσ πυροδότθςθσ να 

πραγματοποίείται με τθν χριςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 
για τθν ελαχιςτοποίθςθ οποιαςδιποτε ακοφςιασ 

κίνθςθσ που πικανόν να τραυματίςει παρακείμενουσ 
ιςτοφσ. 490,00 9,80 

205 

Ειδικζσ ανταλλακτικζσ καςζτεσ με ειδικι 
αντιολιςκθτικι επιφάνεια χωρίσ κοπτικι λάμα για τα 

εργαλεία (Α/Α 195) 60mm (5 τφποι ιςτϊν από 1-2,3 
mm) με κλιπσ από κράμα τιτανίου (με πρόςμειξθ 

βαναδίου-αλουμινίου).   iv.Για παχείσ ιςτοφσ μικουσ 
60mm με δυνατότθτα ςφγκλιςθσ ιςτοφ από 2.0mm- 

3.3mm 260,00 5,20 

206 

     Ειδικζσ ανταλλακτικζσ καςζτεσ με ειδικι 
αντιολιςκθτικι επιφάνεια χωρίσ κοπτικι λάμα για τα 

εργαλεία (Α/Α 195) 60mm (5 τφποι ιςτϊν από 1-2,3 
mm) με κλιπσ από κράμα τιτανίου (με πρόςμειξθ 

βαναδίου-αλουμινίου). Για πολφ παχείσ ιςτοφσ μικουσ 
60mm με δυνατότθτα ςφγκλιςθσ ιςτοφ από 2.3mm- 

4.0mm 260,00 5,20 

207 

Επαναφορτιηόμενο εργαλείο ευκείασ ςυρραφισ, 
διατομισ, αναςτόμωςθσ με πιςτολοειδι λαβι και 
δυνατότθτα άρκρωςθσ ςε δζκα προκακοριςμζνεσ 

κζςεισ, μικουσ 16 εκ.. Δυνατότθτα άνοιγματοσ των 
ςιαγόνων του εργαλείου απο τθν χειρολαβι 
πυροδότθςθσ. Να δζχεται κεφαλζσ ευκείεσ, 

αρκροφμενεσ, αρκροφμενεσ με καμπυλωτι μφτθ, 
αρκροφμενεσ με προ εγκαταςτθμζνο ενιςχυτικό 

γραμμϊν ςυρραφισ και θμικυκλίου με ενςωματωμζνθ 
κοπτικι λάμα, κλιμακωτι ςχεδίαςθ κεφαλισ, ςτακερό 
άκμονα, τουλάχιςτον τζςςερα κλιπ πζραν του τελικοφ 

ςθμείου τθσ γραμμισ διατομισ και μθχανιςμό 
αποφυγισ επαναπυροδότθςθσ. Σε μεγζκθ ςυρραφισ 

30,45,60 mm και διαφορετικό μζγεκοσ ποδιοφ κλιπ ςε 
κάκε μία από τισ τρεισ γραμμζσ ςυρραφισ, για 
διάφορα πάχθ ιςτϊν. Να δφναται δυνατότθτα 

πυροδότθςθσ του εργαλείου για τουλάχιςτον 25 
φορζσ, για μεγαλφτερθ οικονομία. 2.816,00 56,32 
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208 

Ανταλλακτικζσ καςζτεσ, αρκροφμενεσ, αρκροφμενεσ 
με καμπυλωτι μφτθ, θμικυκλίου εφοδιαςμζνεσ με 

λάμα, για όλα τα παραπάνω εργαλεία με διαφορετικό 
φψοσ ποδιοφ κλιπ ςε κάκε γραμμι ςυρραφισ και 

μθχανιςμό αποφυγισ επαναπυροδότθςθσ, να είναι 
ςυμβατζσ με μθχανικό αλλά και θλεκτρικό 

ενδοςκοπικό εργαλείο ςυρραφισ-διατομισ-
αναςτόμωςθσ, για αυξθμζνθ λειτουργικότθτα και 

οικονομία, ςε διάςταςθ: 60 mm. 13.825,00 276,50 

209 

Λαπαροςκοπικι λαβίδα µίασ χριςθσ παραςκευισ 
διαµζτρου 3mm περιςτρεφόµενο κατά 360ο µε 
υποδοχι για χριςθ διακερµίασ ςε παιδιατρικζσ 

επεµβάςεισ. 225,00 4,50 

210 
Μονοπολικι λαβίδα ςφλλθψθσ τφπου grasper 3mm 

παίδων. 225,00 4,50 

211 
Μονοπολικι λαβίδα παραςκευισ τφπου dissector 

3mm παίδων. 225,00 4,50 

212 
∆ιπολικι λαβίδα παραςκευισ τφπου dissector µε 

ενςωµατωµζνο καλϊδιο και universal ςφνδεςθ ςε 
διπολικζσ εξόδουσ, 3mm παίδων. 287,50 5,75 

213 
∆ιπολικι λαβίδα ςφλλθψθσ τφπου grasper µε 

ενςωµατωµζνο καλϊδιο και universal ςφνδεςθ ςε 
διπολικζσ εξόδουσ, 3mm παίδων. 285,00 5,70 

214 
Λαπαροςκοπικό ψαλίδι µίασ χριςθσ διαµζτρου 3mm 

περιςτρεφόµενο κατά 360ο µε υποδοχι για χριςθ 
διακερµίασ ςε παιδιατρικζσ επεµβάςεισ. 225,00 4,50 

215 

Λαπαροςκοπικι λαβίδα Babcock ατραυματικι 
διαμζτρου 3mm και μικουσ 30-33 cm με μθχανιςμό 

αςφαλοφσ κλειδϊματοσ, δφο φάςεων, 
περιςτρεφόμενο κατά 360ο και θλεκτρικά μονωμζνο 

ςτυλεό. 225,00 4,50 

216 

Λαπαροςκοπικι λαβίδα Babcock ατραυματικι 
διαμζτρου 5mm και μικουσ 30-33 cm με μθχανιςμό 

αςφαλοφσ κλειδϊματοσ, δφο φάςεων, 
περιςτρεφόμενο κατά 360ο και θλεκτρικά μονωμζνο 

ςτυλεό. 145,00 2,90 

217 

Λαπαροςκοπικι λαβίδα Babcock ατραυματικι 
διαμζτρου 10mm και μικουσ 30-33 cm με μθχανιςμό 

αςφαλοφσ κλειδϊματοσ, δφο φάςεων, 
περιςτρεφόμενο κατά 360ο και θλεκτρικά μονωμζνο 

ςτυλεό. 166,00 3,32 

218 

Ενδοςκοπικό ψαλίδι κυρτό, 5mm πλιρωσ μονωμζνο, 
με δυνατότθτα χριςθσ κθλυκισ και αρςενικισ 

διακερμίασ για περιςςότερθ λειτουργικότθτα και ςε 
ςθμείο απόμακρο από το πεδίο κίνθςθσ του χεριοφ 

του χερουργοφ για περιςςότερθ αςφάλεια. Να 
διακζτει και δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ απο το χζρι. 

Μικοσ 31-33 cm. 240,00 4,80 

219 

Ενδοςκοπικό ντιςεκτζρ κυρτό, 5mm πλιρωσ 
μονωμζνο, με δυνατότθτα χριςθσ κθλυκισ και 

αρςενικισ διακερμίασ για περιςςότερθ 
λειτουργικότθτα και ςε ςθμείο απόμακρο από το 

πεδίο κίνθςθσ του χεριοφ του χερουργοφ για 
περιςςότερθ αςφάλεια. Να διακζτει και δυνατότθτα 

ενεργοποίθςθσ απο το χζρι. Μικοσ 31-33 cm. 240,00 4,80 

220 

Ατραυματικι ενδοςκοπικι λαβίδα ςφλλθψθσ ιςχυρι 
τφπου grasper,διαμζτρου 5mm, πλιρωσ ατραυματικι, 
με δφο μθχανιςμοφσ κλειδϊματοσ- δυο ςκανδάλεσ για 

περιςςότερθ αςφάλεια και ελεγχόμενθ επιλογι 
μεταξυ ελγχόμενου κλειςίματοσ των ςιαγόνων και 

ελεγχόμενου κλειδϊματοσ. Μικοσ 31-33 cm. 88,00 1,76 

221 

Aποςτειρωμζνο  κάλυμμα μίασ χριςθσ για τθν 
θλεκτρικι λαβι ςυρραφισ-διατομισ-αναςτόμωςθσ. Το 

αποςτειρωμζνο κάλυμμα τθσ λαβισ καλφπτει τθν 
επαναφορτιηόμενθ θλεκτρικι λαβι ιόντων λικίου για 

να δθμιουργιςει ζνα αςθπτικό φραγμό και μια 
διεπαφι ελζγχου και ςφνδεςθσ με τρεισ διαφορετικοφ 

μικουσ προςαρμογζων. Μζςω των 2 κουμπιϊν 
υπάρχει πλιρθσ ζλεγχοσ τθσ θλεκτρικισ λαβισ με 
άπειρεσ κζςεισ άρκρωςθσ και 360° περιςτροφισ. 1.520,00 30,40 
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222 

Σφςτθμα κακαριςμοφ και κζρμανςθσ οπτικϊν που να 
αποτελείται από: α) Μθχάνθμα κζρμανςθσ και 

κακαριςμοφ των οπτικϊν, το οποίο να επιδζχεται 
οπτικζσ από 3mm. Ζωσ και 12,5 mm. με ειδικι κικθ 

κζρμανςθσ, ειδικό επίκεμα κακαριςμοφ και κομβίον 
ενεργοποίθςθσ, β) ςτειλεόσ κακαριςμοφ και κομβίον 
ενεργοποίθςθσ, γ) Δφο εξαιρετικά μαλακά υφάςματα 

από μικροϊνεσ διαςτάςεων 15cm. x 20cm. +/- 2 cm. για 
κακαριςμό των οπτικϊν. 308,00 6,16 

223 

Επαναφορτιηόμενο εργαλείο ευκείασ ςυρραφισ, 
διατομισ, αναςτόμωςθσ με πιςτολοειδι λαβι & 

δυνατότθτα άρκρωςθσ ςε δζκα προκακοριςμζνεσ 
κζςεισ, μικουσ 16cm. Δυνατότθτα ανοίγματοσ των 

ςιαγόνων του εργαλείου από τθ χειρολαβι 
πυροδότθςθσ. Να δζχεται κεφάλεσ ευκείεσ, 

αρκρωμζνεσ, με κλιμακωτι ςχεδίαςθ κεφαλισ, 
ςτακερό άκμονα, τουλάχιςτον τζςςερα κλιπ πζραν του 
τελικοφ ςθμείου τθσ γραμμισ διατομισ και μθχανιςμό 
αποφυγισ επαναπυροδότθςθσ. Σε μεγζκθ ςυρραφισ 
30, 45, 60 mm και διαφορετικό μζγεκοσ κλιπ ςε κάκε 

μια από τισ τρεισ γραμμζσ ςυρραφισ, για διάφορα 
πάχθ ιςτϊν. 175,00 3,50 

224 

Ανταλλακτικζσ καςζτεσ, ευκείεσ, αρκροφμενεσ, 
εφοδιαςμζνεσ με λάμα, για τα παραπάνω εργαλεία με 
διαφορετικό φψοσ κλιπ ςε κάκε γραμμι ςυρραφισ και 

μθχανιςμό αποφυγισ επαναπυροδότθςθσ, ςε 
διαςτάςεισ 60mm για αγγειακοφσ-κανονικοφσ, 

κανονικοφσ-παχείσ ιςτοφσ και πολφ παχείσ ιςτοφσ. 125,00 2,50 

225 

Τροκάρ διαμζτρου 5mm, με αιχμθρό άκρο ςχιματοσ 
νυςτεριοφ V αμφίπλευρθσ κοπισ, 150mm διαφανι 

ραβδωτι κάνουλα λοξευμζνου άκρου (που να 
εφαρμόηει ςε όλων των ειδϊν τα τροκάρ) και 

ατραυματικό κάλυμμα αςφαλείασ τθσ λόγχθσ για 
ελαχιςτοποίθςθ του τραφματοσ και προςταςία των 
ςπλάχνων, με διπλι βαλβίδα αεροςτεγανότθτασ, 

δυνατότθτα αφαίρεςθσ του άνω μζρουσ τθσ κάνουλασ 
για εξαγωγι παραςκευαςμάτων χωρίσ απϊλεια 

πνευμοπεριτοναίου και βαλβίδασ CO2 τριϊν δρόμων. 225,00 4,50 

226 

Τροκάρ διαμζτρου 11mm, με αιχμθρό άκρο ςχιματοσ 
νυςτεριοφ V αμφίπλευρθσ κοπισ, 150mm διαφανι 

ραβδωτι κάνουλα λοξευμζνου άκρου (που να 
εφαρμόηει ςε όλων των ειδϊν τα τροκάρ) και 

ατραυματικό κάλυμμα αςφαλείασ τθσ λόγχθσ για 
ελαχιςτοποίθςθ του τραφματοσ και προςταςία των 
ςπλάχνων, με διπλι βαλβίδα αεροςτεγανότθτασ, 

δυνατότθτα αφαίρεςθσ του άνω μζρουσ τθσ κάνουλασ 
για εξαγωγι παραςκευαςμάτων χωρίσ απϊλεια 

πνευμοπεριτοναίου και βαλβίδασ CO2 τριϊν δρόμων. 260,00 5,20 

227 

Τροκάρ διαμζτρου 12mm, με αιχμθρό άκρο ςχιματοσ 
νυςτεριοφ V αμφίπλευρθσ κοπισ, 150mm διαφανι 

ραβδωτι κάνουλα λοξευμζνου άκρου (που να 
εφαρμόηει ςε όλων των ειδϊν τα τροκάρ) και 

ατραυματικό κάλυμμα αςφαλείασ τθσ λόγχθσ για 
ελαχιςτοποίθςθ του τραφματοσ και προςταςία των 
ςπλάχνων, με διπλι βαλβίδα αεροςτεγανότθτασ, 

δυνατότθτα αφαίρεςθσ του άνω μζρουσ τθσ κάνουλασ 
για εξαγωγι παραςκευαςμάτων χωρίσ απϊλεια 

πνευμοπεριτοναίου και βαλβίδασ CO2 τριϊν δρόμων. 164,00 3,28 

228 

Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ ςυλλογισ και εξαγωγισ 
παραςκευαςμάτων από πολυουρεκάνθ, διαμζτρου 

15mm, μιασ χριςθσ, με περιμετρικό μεταλλικό ζλαςμα 
αυτόματου ανοίγματοσ. Να ζχει ενςωματωμζνο 
ράμμα περάπαρςθσ. Να υπάρχει δυνατότθτα να 

ανοίγει και να κλείνει ο ςάκοσ πολλζσ φόρεσ. Να φζρει 
ςτο ςτειλεό ατραυματικι εγκοπι για τθ διακοπι του 
ράμματοσ ςτθν εξαγωγι του ςάκου χωρίσ τθν ανάγκθ 

άλλου εργαλείου. Να ζχει μεγίςτθ χωρθτικότθτα 
1500ml +/-100ml. 166,00 3,32 
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229 

Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ ςυλλογισ και εξαγωγισ 
παραςκευαςμάτων από ripstopnylon, διαμζτρου 

12mm, μιασ χριςθσ, με μεταλλικό ζλαςμα αυτόματου 
ανοίγματοσ. Να ζχει ενςωματωμζνο ράμμα 

περίπαρςθσ. Να υπάρχει δυνατότθτα να ανοίγει και 
να κλείνει ο ςάκοσ πολλζσ φόρεσ. Να ζχει μεγίςτθ 

χωρθτικότθτα 1200ml +/-100ml. 1.160,00 23,20 

230 

Σετ λαπαροςκοπικισ νεφρεκτομισ αποτελοφμενο από: 
ζνα τροκάρ τυφλό με ςτρογγυλοποιθμζνθ άκρθ γα 
μζκοδο Hasson μιασ χριςθσ διαμζτρου 12 mm. με 
διαφανι κάνουλα μικουσ 100 mm.Θ κάνουλα να 
διακζτει δφο ςθμεία ςτακεροποίθςθσ διαμζςου 

ράμματοσ, βαλβίδα πνευμοπεριτοναίου τριϊν δρόμων 
κακϊσ και δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ με τροκάρ άμεςθσ 
όραςθσ. Με αφαιροφμενο ςφςτθμα ςτακεροποίθςθσ 
τφπου ςπειρϊματοσ άγκυρασ. Ζνα ςφςτθμα τροκάρ12 
mm., με πλαςτικά πτερφγια ςχιματοσ νυςτεριοφ για 

διινυςθ ιςτϊν, ατραυματικό κάλυμμα αςφαλείασ των 
πτερυγίων και μθχανιςμό επαναφοράσ τουσ, με 

ραβδωτι κάνουλα για χριςθ χωρίσ ςτακεροποιθτι, με 
ενςωματωμζνο μετατροπζα που να επιτρζπει 

ειςαγωγι εργαλείων από 5mm. ζωσ 12 mm., ειδικι 
λειτουργία αφαίρεςθσ του μετατροπζα για εφκολθ 
αφαίρεςθ παραςκευαςμάτων δίχωσ τθν απϊλεια 
πνευμοπεριτοναίου και τριπλι βαλβίδα ειςόδου-

εξόδου-παφςθσ ροισ CO2. Μικοσ κάνουλασ 110 mm. 
Μία κάνουλα ιδίων χαρακτθριςτικϊν. Μία λαβίδα 

θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ και διατομισ αγγείων, 
διαμζτρου 5 mm. με κυρτζσ ςιαγόνεσ, ςφλλθψθ του 

ιςτοφ με το κλείςιμο τθσ χειρολαβισ και κατ' επζκταςθ 
των ςιαγόνων, ενεργοποίθςθ με παρατεταμζνο 
κλείςιμο τθσ χειρολαβισ και κατά ςυνζπεια των 

ςιαγόνων, ενςωματωμζνο καλϊδιο, θ οποία επιτρζπει 
ςυγκόλλθςθ αγγείων, λεμφαγγείων και ιςτϊν πάχουσ 

μζχρι και 7mm. χωρίσ τον κίνδυνο κερμικισ 
διαςποράσ και καταςτροφισ του ιςτοφ, 

ενεργοποιοφμενθ από το χζρι και με οπτικό και 
θχθτικό ςιμα επιβεβαίωςθσ τθσ ςυγκόλλθςθσ του 

αγγείου ςε 2-4 sec, μικουσ 37 cm. μικοσ ςυγκόλλθςθσ 
20 mm., με πίεςθ διάρρθξθσ μεγαλφτερθ από 360 

mmHg, μικοσ κοπισ 18 mm. Ζναν ενδοςκοπικό ςάκο 
ςυλλιψεωσ παραςκευαςμάτων, μικουσ 29,5 cm. με 

ζνδειξθ κατεφκυνςθσ ανοίγματοσ του ςάκου 
ενδοκοιλιακά, ράμμα περίπαρςθσ με δακτφλιο κοπισ, 
πλιρεσ περιμετρικό μεταλλικό ζλαςμα ανοίγματοσ και 

ςτακεροποίθςθσ, χωρθτικότθτασ 1500cc και ςτειλεό 
εφαρμογισ διαμζτρου 15mm. Mια ςυςκευι πλφςθσ - 
αναρρόφθςθσ, βάρουσ 85gr. περίπου, με εξωτερικι 

διάμετρο ςωλινα 9,5mm περίπου και εςωτερικι 
6,4mm περίπου, ϊςτε να μθν μπλοκάρει, διάμετροσ 
κάνουλασ 5mm, μικοσ κάνουλασ 45εcm. και μικοσ 

ςωλινα 3m. 5.040,00 100,80 
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231 

Σετ λαπαροςκοπικισ χολοκυςτεκτομισ Hasson 
αποτελοφμενο από: α) ζνα (1) τροκάρ τυφλοφ άκρου 

τφπου Hasson 10 mm. με αιμοςτατικό ςπόγγο και 
μπαλόνι (να διακζτει μετατροπείσ 5 mm. - 7/8 mm. και 

να ςυνοδεφεται από ςφριγγα πλιρωςθσ), β) ζνα (1) 
πλιρεσ ςφςτθμα τροκάρ-κάνουλασ με αιχμθρό άκρο 
ςχιματοσ V 5-11 mm, μικουσ 110 mm. (+,- 10%), να 

διακζτει διπλι εςωτερικι βαλβίδα αεροςτεγανότθτασ 
για δυνατότθτα εξαγωγισ παραςκευάςματοσ χωρίσ 

απϊλεια πνευμοπεριτοναίου, διαφανισ κάνουλα (που 
να εφαρμόηει ςε όλων των ειδϊν τα τροκάρ), και CO2 

τρίων δρόμων, γ) ζνα (1) πλιρεσ ςφςτθμα τροκάρ-
κάνουλασ με αιχμθρό άκρο ςχιματοσ V 5 mm. μικουσ 

110 mm. (+,- 10%). Να διακζτει διαφανισ κάνουλα 
(που να εφαρμόηει ςε όλων των ειδϊν τα τροκάρ), και 

CO2 δφο δρόμων,δ) μία κάνουλα 5 mm., ιδίων 
χαρακτθριςτικϊν, που να εφαρμόηει ςτο 

προαναφερόμενο πλιρεσ ςφςτθμα τροκάρ, ε) μία (1) 
λαβίδα απολίνωςθσ αγγείων 10 mm. μ.χ., με 20 

μεςαίου μεγάλου μεγζκουσ κλιπσ με 
βεντουηοκφλακεσ, με δυο ςτάδια λειτουργίασ 

(φόρτιςθσ και πυροδότθςθσ του κλιπ) δυνατότθτα 
μερικοφ κλειςίματοσ για κακιλωςθ κακετιρα 

χολαγγειογραφίασ. Το μικοσ του εργαλείου να είναι 
29 cm. 1.975,00 39,50 

232 

Λαπαροςκοπικι αιμοςτατικι λαβίδα θλεκτροκερμικισ 
ςυγκόλλθςθσ/διατομισ αγγείων ζωσ και 7mm, με 

ταυτόχρονθ χριςθ τεχνολογίασ υπεριχων. Να 
διακζτει χειρολαβι πιςτολοειδοφσ τφπου με δυο 

ενςωματωμζνουσ χειροδιακόπτεσ επιλογισ ενζργειασ, 
κυρτι ςιαγόνα διπλισ άρκρωςθσ για καλφτερθ 

ορατότθτα μικουσ περίπου 16mm. Το άκαμπτο άκρο 
τθσ ςιαγόνασ να διακζτει ειδικι μόνωςθ για ακόμα 
μικρότερθ κερμικι διαςπορά ςτουσ παρακείμενουσ 

ιςτοφσ. Να είναι πλιρωσ περιςτρεφόμενθ 360: και να 
πάλλεται με επιμικθ κίνθςθ περίπου ςτα 47KHz. Να 
διακζτει τεχνολογία αντίλθψθσ ιςτοφ με αυτόματθ 

διακοπι τθσ ενζργειασ όταν ολοκλθρωκεί θ διατομι 
του ιςτοφ, ϊςτε να επιτυγχάνεται μικρότερθ κερμικι 
καταςτροφι ςτουσ παρακείμενουσ ιςτοφσ. Να είναι 
μιασ χριςθσ, διαμζτρου 5mm και μικουσ περίπου 

35cm. 765,00 15,30 

233 

Λαβίδα απόλίνωςθσ μιασ χριςθσ 5mm M/L, με δφο 
ςτάδια λειτουργίασ φόρτωςθσ και πυροδότθςθσ του 
κλιπ για λαπαροςκοπικι εφαρμογι, με 15 κλιπ μθ 

απορροφιςιμου , αδρανοφσ , μθ τοξικοφ και 
ακτινοπερατοφ πολυοξυμεκυλενίου με εςωτερικι 

αυλάκωςθ και με προεξοχι κλειδϊματοσ. Να 
περιςτρζφεται κατά 360ο , να ζχει ακουςτικι 

απόκριςθ κλειδϊματοσ του κλιπ και μικοσ ςτυλεοφ 
35cm 750,00 15,00 

234 

Διαδερμικι λαπαροςκοπικι λαβίδα ςφλλθψθσ 
διαφόρων τφπων (Alligator, Clutch, Babcock, Tong) 
διαμζτρου 2.4mm , να φζρει άκρο βελόνθσ τφπου 

Verress για τθ διάτρθςθ του κοιλιακοφ τοιχϊματοσ, 
ζτςι ϊςτε να χρθςιμοποιείται χωρίσ τθ χριςθ trocar. 

Να είναι εξαιρετικά μεγάλθσ αντοχισ και ςυλλθπτικισ 
ικανότθτασ. Ο ςτυλεόσ να είναι μονωμζνοσ. Να 

διακζτει εργονομικι λαβι με μθχανιςμό κλειδϊματοσ, 
για τθ ςτακεροποίθςθ τθσ λαβίδασ τόςο ςε γωνία όςο 
και βάκοσ. Οι ςιαγϊνεσ τθσ λαβίδασ να κλείνουν από 

ζξω προσ τα μζςα.  225,00 4,50 

  ΣΥΝΟΛΟ 598.387,10 11.967,74 

 

 

Χτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ,άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
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αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2.Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Λδίωσ, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί 
αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ Υροςταςίασ ι 
τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν. 
γ) τθν περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ. 
δ) τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και μθ ανανζωςθσ αυτισ. 
 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν 
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

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

2.2.3.1.  Τταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 24θσ Σκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 
1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 22ασ 
Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), 
κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2002, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Σδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 26θσ 
Σκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 
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ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Σδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Σ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
τελεςίδικθαμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Χτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (ΛΞΕ), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιςτον 
ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Χτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον 

ςτον Διευκφνοντα Χφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. 

Χτισ περιπτϊςεισ Χυνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Χυμβουλίου. 

Χε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

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

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

αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

(Υρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΧ ςε “τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Πζροσ ΛΛΛ.Α. του ΕΕΕΧ αφορά μόνο 
ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ). 
 

2.2.3.2. Χτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι 
νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

 

ι/και 
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ 
τουοικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασυποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα τουΧϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, 
ςφμφωνα μετθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ 
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υψθλισ»ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) 
πράξεισεπιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 
παραβάςεισ τθσεργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά 
από δφο (2)διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Σι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και 
δεςμευτικιιςχφ. 

2.2.3.3  Διατθρείται μόνο για λόγουσ αρίκμθςθσ. 
 

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

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ,  
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου. 
 
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθαπό εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για 
τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 
να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα 
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει 
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ 
εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

2.2.3.5. (Δεν αφορά τθν παροφςα Διακιρυξθ)Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 
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2.2.3.6. Σ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε 
πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.7. Σ οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που 
ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ψα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν 
τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 
Σικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε 
εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί 
να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 
απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Σικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του 
ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Σι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

 Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Υαράρτθμα XI του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. Χτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΧΔΧ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν 
ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά 
ι εμπορικά μθτρϊα. Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι 
ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο  

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Σι Σικονομικοί Φορείσ δεν απαιτείται να παρζχουν ςτοιχεία που αφοροφν τθν οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Τςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα και τα κριτιρια ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτουσ 
όρουσ και τισ Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και να προςκομίςουν όλα τα δικαιολογθτικά 
και τα ςτοιχεία (π.χ. βεβαιϊςεισ, δθλϊςεισ, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εγχειρίδια, φφλλα ςυμμόρφωςθσ, φυλλάδια, 
πιςτοποιθτικά κ.τ.λ.).O προςφζρων κα διακζτει κατάλλθλθ και επαρκι υποδομι (εξειδικευμζνο προςωπικό και 
τεχνικά μζςα, κτλ.) για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σι οικονομικοί φορείσ να ζχουν ςυνάψει μία (1) τουλάχιςτον 
ςφμβαςθ προμικειασ αντίςτοιχθσ με τθν προμικεια, για τθν οποία υποβάλουν 
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προςφορά, των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν, όπου κα αναφζρονται: α) το αντικείμενο 
(ςυνοπτικι περιγραφι) β) θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ γ) ο παραλιπτθσ τθσ υπθρεςίασ. 

Χτθν περίπτωςθ που ο Σικονομικόσ Φορζασ  δραςτθριοποιείται  για  χρονικό  διάςτθμα  μικρότερο  των τριϊν 
(3) διαχειριςτικϊν χριςεων, ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ 
ικανότθτασ του, για το χρονικό διάςτθμα τθσ λειτουργίασ του. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Σι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 
τα ιςχφοντα διεκνι ι/και ευρωπαϊκά ι/ και εκνικά πρότυπα (ISO, ΕΡ,ΕΟΣΨ κ.λ.π.), να πλθροφν όλεσ τισ  
απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διακζτουν πιςτοποιθτικά 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ . 
 
Σι προςφζρουςεσ επιχειριςεισ κα πρζπει να διακζτουν τθν προβλεπόμενθ πιςτοποίθςθ για τθν εμπορία 
εγκατάςταςθ και τεχνικι υποςτιριξθ ιατρικοφ εξοπλιςμοφ. Ειδικότερα οι προςφορζσ και ο προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από τα πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2 
(«Αποδεικτικά μζςα») περίπτωςθ Β5.   
 
α) Υιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 (ι νεότερο) για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ πρζπει να 
διακζτουν τόςο ο προμθκευτισ, όςο και θ καταςκευάςτρια εταιρία. 
 
β)Σι προμθκευτζσ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Δ.Ω. 8δ/Γ.Υ. οικ./1348/2004 «Αρχζσ και 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων», όπωσ ιςχφει». 
 
γ)Υιςτοποιθτικό ISO 13485/03 ι μεταγενζςτερο αυτοφ (διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ 
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων), κακϊσ και πλιρθ τεκμθριωμζνα πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE Mark, 
medicalgrade, ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ των ςχετικϊν οδθγιϊν τθσ Ε.Ε 
(Σδθγία93/42/ΕΣΞ του Χυμβουλίου «Υερί των ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» (ΕΕ L 169/12-7-1993), όπωσ 
τροποποιθμζνθ ιςχφει, προσ τισ διατάξεισ τθσ οποίασ εναρμονίςτθκε θ εκνικι νομοκεςία με τθν υπ’ 
αρικ.ΔΩ8δ/Γ.Υ.οικ.130648/30-9-2009 Ξοινι απόφαςθ των Ωπουργϊν Σικονομίασ και Σικονομικϊν, Ανάπτυξθσ 
και Ωγείασ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Φ.Ε.Ξ. Βϋ 2198/2-10-2009)) και το προςφερόμενο είδοσ να διατίκενται 
ςτο εμπόριο ςφμφωνα με το νόμο (ΞΩΑ ΔΩ8δ/Γ.Υ.οικ.138648/2009. 
 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Σι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 
(τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), 
να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Χτθν 
περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ  αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ 
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα 
επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Πζρουσ ΛΛ του Υαραρτιματοσ ΧΛΛ του 
Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Τταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Ωπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 
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2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Υροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Υαράρτθμα I, το οποίο αποτελεί 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Ψο ΕΕΕΧ  καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου  του Υαραρτιματοσ 2 του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Υαραρτιματοσ  

Χτισ περιπτϊςεισ όπου θ προσ ανάκεςθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια επιλογισ 
ποικίλλουν από τμιμα ςε τμιμα, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΕΕΕΧ για κάκε τμιμα (ι ομάδα τμθμάτων με τα 
ίδια κριτιρια επιλογισ). 

Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ 
του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ). Ππορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ 
Διαδικτυακι Υφλθ του ΕΧΘΔΘΧ www.promitheus.gov.gr Υρβλ και το Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Λανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Ξανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για τθν 
κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υρομικειασ , με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του 
Εκτελεςτικοφ Ξανονιςμοφ, Ππορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 
 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν  

Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), το οποίο είναι 
δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα  ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.   

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

Χτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 
 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 
Α. Ψο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασπαραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Χτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
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αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6). 

Σ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Σι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και 
ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ.Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι 
βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ)  

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

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

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

 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά. 

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

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 
του οικείου κράτουσ –μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των 
πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ 
θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα 
οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον 
αναδειχκοφν προςωρινοί προμθκευτι. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα.Ψο 
πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το 
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οικείο Υρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ 
με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Π.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά 
ιςχφουν. . Ψα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δενπροςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Υρογραμματιςμοφκαι Χυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Χχζςεων, , που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισπροςτίμου που ζχουν 
εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθνθμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Πζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ, αυτό 
αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΧΕΥΕ 
ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.  

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα 
ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί 
να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Σι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ 
και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Σι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ)Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) (Δεν αφορά τθν παροφςα Διακιρυξθ) 

στ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί 
ςεβάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

Σι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

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

Β.3. (Δεν αφορά τθν παροφςα Διακιρυξθ). 
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Β.4.Οι Οικονομικοί Φορείσ Απαιτείται: 

α) να κατακζςουν τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ αντίςτοιχου αντικειμζνου με αυτό για το οποίο κα υποβάλλουν 
προςφορά ςτον ιδιωτικό ι δθμόςιο τομζα «αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ» 
β) να κατατεκοφν βεβαιϊςεισ ορκισ εκτζλεςθσ ςυμβάςεων αντίςτοιχου αντικειμζνου 
γ) να διακζτουν το ςφνολο των αδειϊν / πιςτοποιθτικϊν κλπ. που απαιτοφνται και αναγράφονται αναλυτικά 
ςτο κείμενο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ. 
δ) οι οικονομικοί φορείσ να αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 
 
Χτθν περίπτωςθ που ο Σικονομικόσ Φορζασ  δραςτθριοποιείται  για  χρονικό  διάςτθμα  μικρότερο  των τριϊν 
(3) διαχειριςτικϊν χριςεων, ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ 
ικανότθτασ του, για το χρονικό διάςτθμα τθσ λειτουργίασ του. 
 
Β.5.Σι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να διακζτουν και να προςκομίςουν: 

Σι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 
τα ιςχφοντα διεκνι ι/και ευρωπαϊκά ι/ και εκνικά πρότυπα (ISO, ΕΡ,ΕΟΣΨ κ.λ.π.), να πλθροφν όλεσ τισ  
απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διακζτουν πιςτοποιθτικά 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ : 
 
α) Υιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 (ι νεότερο) για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ πρζπει να 
διακζτουν τόςο ο προμθκευτισ, όςο και θ καταςκευάςτρια εταιρία. 
 
β) Σι προμθκευτζσ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Δ.Ω. 8δ/Γ.Υ. οικ./1348/2004 «Αρχζσ και 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων», όπωσ ιςχφει». 
 
γ) Υιςτοποιθτικό ISO 13485/03 ι μεταγενζςτερο αυτοφ (διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ 
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων), κακϊσ και πλιρθ τεκμθριωμζνα πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE Mark, 
medicalgrade, ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ των ςχετικϊν οδθγιϊν τθσ Ε.Ε 
(Σδθγία93/42/ΕΣΞ του Χυμβουλίου «Υερί των ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» (ΕΕ L 169/12-7-1993), όπωσ 
τροποποιθμζνθ ιςχφει, προσ τισ διατάξεισ τθσ οποίασ εναρμονίςτθκε θ εκνικι νομοκεςία με τθν υπ’ 
αρικ.ΔΩ8δ/Γ.Υ.οικ.130648/30-9-2009 Ξοινι απόφαςθ των Ωπουργϊν Σικονομίασ και Σικονομικϊν, Ανάπτυξθσ 
και Ωγείασ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Φ.Ε.Ξ. Βϋ 2198/2-10-2009)) και το προςφερόμενο είδοσ να διατίκενται 
ςτο εμπόριο ςφμφωνα με το νόμο (ΞΩΑ ΔΩ8δ/Γ.Υ.οικ.138648/2009. 
 
Β.6.Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ 
ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΠΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να 
ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Χτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά 
περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά 
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΞ, ςυγκρότθςθ Δ.Χ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι 
του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν 
να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει 
από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΠΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει 
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Χτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
αντίςτοιχα ΦΕΞ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ 
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
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εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

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

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

Β.7. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Υαραρτιματοσ VII του 
Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  

Χτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9.Χτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, 
ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων 
ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων 
των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 
του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Χθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα 
ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να 
υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 

 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ 
αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Ξϊδικα 
Δικθγόρων (Ρ4194/2013). Χθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ 
δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ 
τθσ χϊρασ (Χφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα 
οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Ξϊδικα 
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Δικθγόρων (Ρ 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων 
φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ  α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014.  

4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των 
δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   

  

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Ξριτιριο ανάκεςθσ τθσ Χφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τιμισ. 

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Σι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο ΥαράρτθμαIτθσ Διακιρυξθσ 
Υροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα τμιματα αλλά ςε κάκε περίπτωςθ για το ςφνολο των ειδϊν 
που εμπίπτουν ςε κάκε τμιμα για το οποίο υποβάλλεται προςφορά.Υροςφορζσ για μζροσ των ηθτοφμενων 
ποςοτιτων των υπό προμικεια ειδϊν δεν γίνονται δεκτζσ, και κα απορρίπτονται. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Χτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ 
και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

2.4.2.1.Σι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 
διακιρυξθ ), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, 
ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Ωπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο 
πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ 
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΞ και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Ξανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Ω.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ)» (ΦΕΞ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΧΘΔΘΧ- Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Ω.Α.  
 
Χτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που διενεργοφνται με θλεκτρονικά μζςα, ςφμφωνα με 
τα άρκρα 22 και 36 του Ρ.4412/2019, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να 
υπογράφουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να 
τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι 

http://www.promitheus.gov.gr/
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υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Χτισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ θ προςφορά ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, ςτθ χϊρα 
προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι, ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν 
είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων.Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίουφζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ι τωναιτιςεων ςυμμετοχισ. 
 
Χτισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθνοποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
 
2.4.2.2.Σ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Ωπουργικισ Απόφαςθσ. 

Πετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Χφςτθμα. Χε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΧΘΔΘΧ, θ ανακζτουςα αρχι κα 
ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ –Ψεχνικι Υροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σικονομικι Υροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . 
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Σι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Χτθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα ςτοιχεία 
που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ 
αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα 
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf] 

2.4.2.5. Σ χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Χυςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από 
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων 
πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ των αναφερκζντων 
ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ 
φορείσ. 



46 

 

Από το Χφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Χτισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ρ. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν 
προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε 
πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Ψζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και 
δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Χφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). 
Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα 
ΦΕΞ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι 
τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.4.3.1 Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Χ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του 
ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ρ.4412/2016 και τα άρκρα  
2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Σι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΧ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου 
XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Υαράρτθμα III). 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμπλθρϊνει μόνο τθν Ενότθτα α του Μζρουσ IV «Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια 
επιλογισ» 

Ψο εν λόγω πρότυπο ςυμπλθρϊνεται από τον υποψιφιοι οικονομικό φορζα, εξάγεται, αποκθκεφεται και 
υποβάλλεται θλεκτρονικά μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ από τθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ – https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el, ενϊ 
πλθροφορίεσ για τθ ςυμπλιρωςι του αναγράφονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99
d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_a
df.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61](Νζα θλεκτρονικι υπθρεςία PromitheusESPDint) 

 
Ο οικονομικόσ φορζασ εφόςον αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι κα ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ υπό 
τθ μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ,κα πρζπει να το δθλϊνει ςτο Ε.Ε.Ε.Σ κακϊσ επίςθσ και τουσ 
υπεργολάβουσ που κα προτείνει. Σε αυτι τθ περίπτωςθ ο οικονομικόσ φορζασ που υποβάλλει 
προςφορά ,επιςυνάπτει χωριςτό-ά ζντυπο Ε.Ε.Ε.Σ , ΨΘΦΙΑΚΑ ΥΡΟΓΕΓΑΜΜΕΝΟ-Α από τον-τουσ 
υπεργολάβο-ουσ. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά ,υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Σ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

  
Σημείωςη (1):Υποχρζωςη υπογραφήσ του ΕΕΕΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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Ξατά τθν υποβολι του ΕΕΕΧ είναι δυνατι με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του 
οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν και ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςτισ καταςτάςεισ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ 
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά 
το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό 
πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
 
Σημείωςη (2): Χρόνοσ υπογραφήσ του ESPD 

Το ESPD μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

Σημείωςη (3): Υπογραφή του ESPD από αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ 
Χτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που διενεργοφνται με θλεκτρονικά μζςα, οι αλλοδαποί 
οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν το ΕΕΕΧ με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ 
υπογραφισ, αλλά μποροφν να το αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ 
23 Άρκρο 79Α όπωσ προςτζκθκε ςτον Ρ.4412/16 με τθν παρ 13 του άρκρου 107 Ρ.4497/17 
24 Μετά τθν παράγραφο 3 του άρκρου 79Α προςτίκεται παράγραφοσ 4,με τθν παρ 6 άρκρου 43 Ν.4605/19 
χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ προςφορά ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ, 
ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ ι ότι, ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων25. Θ υπεφκυνθ διλωςθ 
φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ι 
των αιτιςεων ςυμμετοχισ. (παρ. 3 του άρκρου 56 του Ρ. 4609/03-05-2019) 

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ρ.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων 
θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Ψ.Π.Ε.Δ.Ε.). 

ΝΑ ΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΩΝ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΤΜΘΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΑΝΑ ΤΜΘΜΑ, ΑΡΟ ΤΘΝ ΟΡΟΙΑ ΥΡΟΛΟΓΙΗΕΤΑΙ ΤΟ ΡΟΣΟ ΤΘΣ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ 

γ) Νομιμοποιθτικά ζγγραφα & Ραραςτατικά εκπροςϊπθςθσ. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσεκπροςϊπθςθσ, 
ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατάπερίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικάμεταβολϊν, αντίςτοιχα 
ΦΕΞ, ςυγκρότθςθ Δ.Χ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι τουδιαγωνιηομζνου). 
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζστροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνίαδιενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχειχορθγθκεί 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμουεκπροςϊπου. 

 
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ” του Υαραρτιματοσ  Λ τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Υεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά (υλικό τεκμθρίωςθσ όπωσ τεχνικά φυλλάδια,prospectus 
κλπ.), από τα οποία κα προκφπτει θ κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ Διακιρυξθσ., βάςει των οποίων κα 
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αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με 
τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Υαράρτθμα. Υρζπει να περιλαμβάνει περιγραφι του 
προςφερόμενου είδουσ, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ , κακϊσ επίςθσ και τισ παρεχόμενεσ από τον υποψιφιο 
υπθρεςίεσ.  

Σ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ τθσ ανωτζρω παραγράφου, με τον οποίο κα προςκομίηονται τα ςτοιχεία του 
φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-Ψεχνικι προςφορά» και ςε ζντυπθ μορφι, περιζχει διαβιβαςτικό 
ζγγραφο ςτο οποίο κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά που κα είναι ςυρραμμζνα 
και αρικμθμζνα κατά φφλλο με ςυνεχι αρίκμθςθ. 

Χε περίπτωςθ που τα ζντυπα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να 
τοποκετθκοφν ςτον φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα (ομοίωσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο), με τθν 
ςυμπλθρωματικι ζνδειξθ «ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του φακζλου. 

 Χτα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται οικονομικά 
ςτοιχεία. Τυχόν εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων (ςυμπεριλαμβανομζνων λζξεων όπωσ «δωρεά, δωρεάν 
κ.ά.») αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

Ψα θλεκτρονικά τυχόν υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), που δφναται να υποβάλλονται ςτθν 
ελλθνικι ι άλλθ γλϊςςα (Ρ. 4412/16 άρκρο 92), κα πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον 
καταςκευαςτικό οίκο/εκδότθ τουσ. Χε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται, από Ωπεφκυνθ 
Διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον οικονομικό φορζα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι προδιαγραφζσ και 
τα λοιπά ςτοιχεία των εν λόγω φυλλαδίων ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων (Prospectus) 
του καταςκευαςτικοφ οίκου/εκδότθ ι ότι είναι τα επίςθμα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), του 
καταςκευαςτικοφ οίκου/εκδότθ. Ψα ανωτζρω τεχνικά φυλλάδια επειδι είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα είτε 
από τον καταςκευαςτικό οίκο, είτε από τον οικονομικό φορζα βάςει τθσ ανωτζρω Ω.Δ., εξαιροφνται από τθν 
υποχρζωςθ προςκόμιςισ τουσ ςε ζντυπθ μορφι. 

Κα πρζπει να υπάρχει πλιρθσ τεχνικι περιγραφι και κατάλλθλο τεκμθριωτικό υλικό (όπωσ βεβαιϊςεισ 
αναγνωριςμζνων οργανιςμϊν πιςτοποίθςθσ, ςθμάνςεισ CE, άδειεσ, διπλϊματα, καταςτάςεισ προςωπικοφ, 
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ, αντίγραφα αποδείξεων παροχισ υπθρεςιϊν) από το οποίο να 
προκφπτει θ ςυμμόρφωςι τθσ προςφοράσ προσ τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ αυτά απαιτοφνται 
ανά τμιμα ςτο Υαράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ 

 

Σ φάκελοσ τθσ  Ψεχνικισ Υροςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουκα: 

4. Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986(Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι: 

A. θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, τθσ οποίασ ζλαβα γνϊςθ και 
όλα ταςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι ακριβι, 

B. αποδζχομαι ανεπιφφλακτα και με ποινι αποκλειςμοφ όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, 

Γ. κα διατθριςω εμπιςτευτικά και κα χρθςιμοποιιςω μόνο για τουσ ςκοποφσ του διαγωνιςμοφ τα ςτοιχεία και 

τισ πλθροφορίεσ των υπόλοιπων προςφορϊν που τυχόν κα τεκοφν υπόψθ μου και αποτελοφν κατά διλωςθ 

τουσ εμπορικό ι επιχειρθματικό απόρρθτο. 

Δ. θ προςφορά ιςχφει για διάςτθμα τριακοςίων εξιντα πζντε (365) θμερϊν. 

Ε. διακζτει κατάλλθλθ και επαρκι υποδομι (εξειδικευμζνο προςωπικό και τεχνικά μζςα, κτλ.) για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

ΧΨ. υπάρχει δυνατότθτα προμικειασ των προςφερόμενων ειδϊν άμεςα από τθν θμερομθνία ςφναψθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. 

 

5. Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986, ςτθν οποία να αναγράφεται θ χϊρα καταγωγισ του/των 
προςφερόμενων προϊόντων και 
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εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του, τθν 
επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευάςει το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο 
εγκατάςταςισ τθσ. Υροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχει θ ανωτζρω διλωςθ, κα απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Τταν οι προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ 
επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν προςφορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία κα 
καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ.  
Επίςθσ, ςτθν προςφορά τουσ πρζπει να επιςυνάψουν και υπεφκυνθ διλωςι τουσ προσ τθν 
Ανακζτουςα Αρχι ότι, θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία 
ανικει ι θ οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ και ότι 
ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ι ο επίςθμοσ αντιπρόςωπόσ τθσ ζχει αποδεχκεί ζναντί 
τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ 
του οποίου ζγινε θ αποδοχι. Υροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν οι ανωτζρω δθλϊςεισ κα 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 
 

6. Βεβαίωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου με τθν οποία να δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τθ ςφμβαςθ 
προμικειασ τθσ εκάςτοτε  εταιρείασ που κα κατακυρωκεί, τόςο ωσ προσ τθν ποςότθτα όςο και ωσ προσ 
τθ χρονικι διάρκεια αυτισ. 
 

 Χτθ διαδικτυακι πφλθ του ΕΧΘΔΘΧ, ςτα ςυνθμμζνα αρχεία, επιςυνάπτεται και το ςυνοδευτικό αρχείο 

excel- «Υίνακασ Ανάλυςθσ Ψεχνικισ προςφοράσ», το οποίο  κα ςυμπλθρωκεί, κα μετατραπεί ςε pdf, κα 

υπογραφεί ψθφιακά και κα ανζβει ςτο ΕΧΘΔΘΧ (αφορά θλεκτρονικι υποβολι). 
Χυγχρόνωσ, το ςυγκεκριμζνο αρχείο κα πρζπει να κατατεκεί ςε θλεκτρονικό αρχείο CD ι      
memorystick  (ςε μορφι excel) τθσ Ψεχνικισ προςφοράσ τουσ (χωρίσ τιμζσ) ςτον (υπο)φάκελο  
με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ –Ψεχνικι Υροςφορά» (αφορά το φυςικό φάκελο που  
κα αποςταλεί ςτο Ροςοκομείο). Για τα είδθ τα οποία δεν προςφζρονται από τον Οικονομικό  
Φορζα δε κα διαγράφονται οι αντίςτοιχεσ γραμμζσ του φφλλου excel, αλλά κα παραμζνουν  
Κενζσ. 
 

Χτα τεχνικά χαρακτθριςτικά των προςφερκζντων ειδϊν, να αναγράφονται απαραίτθτα οι κωδικοί των 
προϊόντων του καταςκευαςτικοφ οίκου (ref). Επίςθσ οι κωδικοί ΕΞΑΥΨΩ και GMDN για όςα υλικά υπάρχουν. 

Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ 

Σ πίνακασ ςυμμόρφωςθσ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά, ςυμπλθρωμζνοσ 

ςφμφωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

ακολουκιςει: 

1. Χτθ Χτιλθ «ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘΧ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

2. Χτθ ςτιλθ «ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΩΥΣΨΘΦΛΣΩ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου Υρομθκευτι που ζχει τθ 

μορφι ΡΑΛ/ ΣΧΛ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθρείται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα αρικμθτικό 

μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. Απλι κατάφαςθ 

ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν 

υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 

3.   Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΥΑΛΨΘΧΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΡΑΛ» ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 

υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Υρομθκευτι. Εάν ςυμπλθρωκεί ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει 

υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ, απαιτείται ςυμμόρφωςθ προσ αυτόν, κεωροφμενο 

ωσ απαράβατο όρο ςφμφωνα με τθν παροφςα. Υροςφορζσ που αποκλίνουν από απαράβατουσ όρουσ 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
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4. Χτθ ςτιλθ «ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ, θ 

οποία κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Ψεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ 

περιγραφζσ των ειδϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ 

μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Υρομθκευτι 

τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία του Υίνακα Χυμμόρφωςθσ. Χτθν αρχι τθσ ενότθτασ καταγράφεται αναλυτικόσ 

πίνακασ των περιεχόμενων τθσ. 

4. Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά 

το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Ψεχνικό Φυλλάδιο 3, Χελ. 4 Υαράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό 

φυλλάδιο ι ςτθν αναφορά κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί 

θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Υίνακα Χυμμόρφωςθσ, ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ 

προδιαγραφι (π.χ. Υροδ. 4.18) 

 

ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ 

 ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ 

Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑ-
ΦΘΧ 

ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 

  ΡΑΛ   

  ΡΑΛ   

  ΡΑΛ   

 

Σι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

 
Χε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ, τα παραπάνω ςτοιχεία πρζπει να υποβάλλονται 
ξεχωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ. 

 
 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Σικονομικι Υροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, όπωσ 
ορίηεται κατωτζρω:  

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι τθσ προςφοράσδίνεται  ςε ευρϊ. 

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο προςφζρων κα 
επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ ςε μορφι pdf. 

Χτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παράδοςθ του είδουσ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΣΓΑ. 
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Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Υ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα 
από το ςφςτθμα.  

Σι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΩΦΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΩΦΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο ΥαράρτθμαΛ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για  
τθντεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 
 

Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε 

χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ και τον κωδικό κατά την 

ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Η προσφερόμενη τιμή των υλικών, θα πρέπει να είναι 

χαμηλότερη ή ίση από την τιμή  του Παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Τ. ε περίπτωση που κάποιο υλικό 

δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. 

Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Χτθ διαδικτυακι πφλθ του ΕΧΘΔΘΧ, ςτα ςυνθμμζνα αρχεία, επιςυνάπτεται και το ςυνοδευτικό αρχείο excel- 

«Υίνακασ Ανάλυςθσ Σικονομικισ Υροςφοράσ», το οποίο  κα ςυμπλθρωκεί, κα μετατραπεί ςε pdf, κα 

υπογραφεί ψθφιακά και κα ανζβει ςτο ΕΧΘΔΘΧ (αφορά θλεκτρονικι υποβολι). Χυγχρόνωσ, οφείλουν να 

εςωκλείςουν CD ι memory stick με το αρχείο excel (ςε μορφι excel) τθσ Σικονομικισ προςφοράσ τουσ (με 

τιμζσ) ςτον (υπο) φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σικονομικι Υροςφορά» (αφορά το φυςικό φάκελο που κα 

αποςταλεί ςτο Ροςοκομείο). Για τα είδθ τα οποία δεν προςφζρονται από τον Οικονομικό Φορζα δε κα 

διαγράφονται οι αντίςτοιχεσ γραμμζσ του φφλλου excel, αλλά κα παραμζνουν κενζσ ι με αξία μθδενικι. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Σι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα τριακοςίων 
εξιντα πζντε (365) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Υροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο 
για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Πετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα 
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, 
ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ είτε όχι. Χτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Χε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το 
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δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Υεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Υεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ προμθκευτι) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ 
και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ 
παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Σ 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και 
ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

ςτ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

η) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

θ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Ψο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΧΘΔΘΧ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ-Ψεχνικι Υροςφορά» τθν 
Ρζμπτθ 05 Δεκεμβρίου 2019 και ϊρα 11:00 πμ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα 
που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

Πε τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ 
παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά 
τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Πετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Χφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του 
οργάνου. 

β) Χτθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν 
των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν 
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Ψο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
προμθκευτι. Ψο εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
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προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Θ εκτίμθςθ 
και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν παροχι εξθγιςεων ςχετικά με το αν μία προςφορά 
φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ είτε τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ 
των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία 
ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Χε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των 
προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ 

Χτθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον προμθκευτι με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. Ψα αποτελζςματα 
τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων(«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣμαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

Πταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ προμθκευτι - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ προμθκευτι 

Πετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω 
του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και 
τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που 
εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Ψα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω 
του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά 
τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, 
εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να 
ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Τταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Πε τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, και ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει 
αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ 
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Ψο παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο 
κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των 
αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Τςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά  λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ προμθκευτι, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το ΕΕΕΧ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

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

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Χε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ προμθκευτισ είχε δθλϊςει με το ΕΕΕΧ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι 
για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ προμθκευτι (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ 
του Διαγωνιςμοφ ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν και τθ διαβίβαςθ του 
φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ 
τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ προμθκευτι ωσ 
εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί 
να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό 
ςτα εκατό. Ψο ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ 
μζχρι 100.000 ευρϊ περιλαμβανομζνου Φ.Υ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 
100.001 ευρϊ και άνω περιλαμβανομζνου Φ.Υ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ρ. 4412/2016).Για κατακφρωςθ 
μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι 
από τον προςωρινό. 

Ψα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Ψα ζννομα αποτελζςματα τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα 
εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Υ.Υ. και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ 
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αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Υ.Υ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου 372 του ν.4412/2016, 

β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Χυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και 

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν 
περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ 
μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν 
αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον προμθκευτι να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Ψο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Χτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Ξάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε 
υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά 
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΥΥ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Χε περίπτωςθ 
προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 
είναι: 

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

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

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΞΘΠΔΘΧ. 

Χε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΧΘΔΘΧ 
ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Υροδικαςτικι Υροςφυγι» 
και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το 
οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα 
υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο 
άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Ω.Α..  

Ψο φψοσ του παραβόλου ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,5% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ εκτόσ 
ΦΡΑ,των ειδϊν για τα οποία ζχει υποβάλει προςφορά ενϊ δεν μπορεί να είναι κατϊτερο από 600€. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Ψο παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του 
ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι 
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΥΥ μετά από άςκθςθ προςφυγισ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Ξατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν 
υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Ξατά τα λοιπά, θ άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν 
προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Σι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΧΘΔΘΧ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 
39/2017.. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (ΑΕΥΥ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 
39/2017.. 

Θ ΑΕΥΥ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 
ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, 
θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ 
προςφυγισ. 

Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει 
παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ 

Χε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και δζκα 
(10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω τθσ 
πλατφόρμασ του ΕΧΘΔΘΧ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Ωπομνιματα επί των 
απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ 
του ΕΧΘΔΘΧ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ 

Σι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΥΥ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Τποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ και τθν 
ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και 
θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΥΥ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Πε τα ζνδικα βοθκιματα τθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΥΥ 
και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ 
αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθn 
 κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο  
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά . 
Ψζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΥΥ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ.  

Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, 
μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το 
αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ 
παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ 
ΦΥΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ Ψο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο ΥαράρτθμαIII 
τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

Χε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΥΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Χε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΥΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  
 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  
 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ *ι ςτθν περίπτωςθ που τα υλικά είναι διαιρετά και 
θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά : αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του 
μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικά) μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Ξϊδικασ.  

 

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο προμθκευτισ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παπάπηημα   ηος Πποζαπηήμαηορ 
Α  ηος  .           

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον προμθκευτι και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και 
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
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4.4 Υπεργολαβία 

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

4.4.2. Ξατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ προμθκευτισ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια 
τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ 
προμθκευτισ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Χε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Υρομθκευτι με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ 
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο προμθκευτισ προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

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

4.4.4.Σ Υρομθκευτισ μετά τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ δεν ζχει δικαίωμα, χωρίσ 
προθγοφμενθ γραπτι ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να ανακζτει οποιοδιποτε μζροσ ι το ςφνολο των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν υπεργολαβικά ςε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, εφόςον δεν ζχει δθλωκεί αυτό 
ςτθν προςφορά του. 

 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ 
Α.Α 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

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

β) ο προμθκευτισ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον προμθκευτι λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Χυνκικεσ και τθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου 
τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΧΟΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1.Τλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον προμθκευτι και οι ακόλουκεσ πλθρωμζσ κα είναι ςε 
ΕΩΦΩ. Θ πλθρωμι κα υλοποιείται αφοφ προςκομιςκοφν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά 
προβλζπονται ςτο άρκρο 200 του Ρ. 4412/2016. 

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

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

α) Ξράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ ι τροποποιθτικισ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Χυμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ρ.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

β) Ξράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΥΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Χυμβάςεων και 
Υρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

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

δ)Ξράτθςθ 2% υπζρ Ψυχικισ Ωγείασ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ρ. 3580/2007. 

Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%. 

Πε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 4% για τθν προμικεια υλικϊν. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Σ προμθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 
εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά 
ι εκτελζςει τισ εργαςίεσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 . 

Σ προμθκευτισ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ 
από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν 
ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων 

Χτθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ 
παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  
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Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί ι ςυντθρθκεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ ι δεν εκτελεςτοφν οι ςχετικζσ εργαςίεσ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Χτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
προμθκευτι προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί ι εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ  μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ 
χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του 
Ρ.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Ψο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 
ΦΥΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Ξατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για 
το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Χε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 

Ψο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του προμθκευτι. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον προμθκευτι 
ζκπτωτο. 

 

5.3 Διοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηυν ζςμβάζευν 

Σ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει 
προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου 
ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Ξατά τθσ απόφαςθσ 
αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που 
επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο 
αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι 
ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Δικαζηική επίλςζη διαθοπών 

Ξάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ 
Υεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του 
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άρκρου 205Α του ν. 4412/20161. Υριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται 
υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ 
προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν  

6.1.1. Θ παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται κατόπιν γραπτισ παραγγελίασ, μζςα ςτον χρόνο 
παράδοςθσ που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ ςτισ αποκικεσ των Ροςθλευτικϊν Πονάδων ι ςτο χϊρο που κα 
τουσ υποδειχκεί από το γραφείο Διαχείριςθσ, τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ του φορζα με ζξοδα, 
ευκφνθ και μζριμνα του Υρομθκευτι. 

Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα πραγματοποιείται εντόσ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 
θμερομθνία αποςτολισ ςτον Υρομθκευτι τθσ ανωτζρω εγγράφου παραγγελίασ από το νοςοκομείο, από 
αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό και κα εκδίδει 
ςχετικά πρωτόκολλα παραλαβισ. 

Σ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Χτθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον προμθκευτι και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

 
6.1.3. Σ προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό. Πετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.1.4. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Πε τθν ίδια απόφαςθ  δφνανται να ορίηονται και 
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ 
ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Χε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ 
λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Ψα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του προμθκευτι με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Πε ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον 
προμθκευτι που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.2  Παπαλαβή ςλικών - Χπόνορ και ηπόπορ παπαλαβήρ ςλικών 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ρ.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και to ςχζδιο ςφμβαςθσ. Ξατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν 
διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ.  

Ξατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. Ψο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον 
προμθκευτι. 

Σ Υρομθκευτισ, μετά από παραγγελία του Ροςοκομείου, είναι υποχρεωμζνοσ να παραδίδει το υλικό τόςο τισ 
κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ (Δευτζρα ζωσ Υαραςκευι) και ϊρεσ (08:00 ζωσ 14:00) και ςε επείγουςεσ-ζκτακτεσ 
περιπτϊςεισ ωσ ορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 
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Για κάκε ξεχωριςτι Ροςθλευτικι Πονάδα  κα εκδίδεται ξεχωριςτό παραςτατικό. 

Σ μειοδότθσ Υρομθκευτισ, εφόςον ειδοποιθκεί με οποιονδιποτε τρόπο από το Ροςοκομείο για κάλυψθ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ, είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει το υλικό ςτο Γ.Ρ.Κ. «Γεϊργιοσ Γεννθματάσ»  και Γ.Ρ.Κ. 
«Σ Άγιοσ Δθμιτριοσ » και κατά τθ διάρκεια Αργιϊν ι/και Χαββατοκφριακων.  

Σ μειοδότθσ προμθκευτισ οφείλει να προςκομίηει τα ςυμβατικά είδθ ςτο Γ.Ρ.Κ. «Γεϊργιοσ Γεννθματάσ»  και 
Γ.Ρ.Κ. «Σ Άγιοσ Δθμιτριοσ »  μζςα ςτα χρονικά όρια που ορίηονται από τθν παραγγελία. Tα προςκομιηόμενα 
είδθ κα ςυνοδεφονται από το/τα προβλεπόμενο/α παραςτατικά αποςτολισ ςτο/ςτα οποίο κα αναγράφεται 
ευκρινϊσ το είδοσ, θ ποςότθτα και ότι άλλο ςτοιχείο είναι απαραίτθτο. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται ςτθ διαχείριςθ υλικοφ των Ροςθλευτικϊν Πονάδων, με μεταφορικό μζςο του 
Υρομθκευτι, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ του Ροςοκομείου. Σι εν λόγω Επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ ι/και 
δευτεροβάκμιεσ) παραλαμβάνουν ποςοτικά και ποιοτικά τα είδθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 
του Ρ. 4412/16, εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. Χε περίπτωςθ απόρριψθσ 
ςυμβατικϊν ειδϊν και αντικατάςταςι τουσ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 213 του Ρ.4412/16. 

Χε περίπτωςθ επανειλθμμζνων κακυςτεριςεων ςτθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν του Υρομθκευτι ι παράβαςθσ 
των όρων εγγράφων τθσ Χφμβαςθσ ι πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του, θ Ανακζτουςα Αρχι 
φςτερα δφναται να κθρφξει τον Υρομθκευτιέκπτωτο και να λφςει τθ ςφμβαςθ αηθμίωσ για το Ελλθνικό 
Δθμόςιο. Χε περίπτωςθ ζκπτωςθσ καταπίπτουν υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ 
εκτζλεςθσ και υποχρεοφται ο Υρομθκευτισ ςε αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ από τθν παράβαςθ για τθν οποία 
επιβλικθκε θ ζκπτωςθ. 

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

Ψα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτισ. 

Ωλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Ψα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
προμθκευτι. 

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

Ψο αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Σ προμθκευτισ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 
αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ 
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα 
υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει 
δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι 
του αναδόχου. 

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

 

6.3 Ειδικοί όποι ναύλυζηρ – αζθάλιζηρ - ανακοίνυζηρ θόπηυζηρ και ποιοηικού 
ελέγσος ζηο εξυηεπικό 

Δεν αφορά τθν παροφςα Διακιρυξθ. 

 

6.4  Απόππιτη ζςμβαηικών ςλικών – Ανηικαηάζηαζη 

6.4.1. Χε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

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

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγμαηα – Δειγμαηολητία – Επγαζηηπιακέρ εξεηάζειρ 

Δείγματα θα κατατεθούν εφόσον ζητηθούν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά την 

διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών. 

 

6.6 Αναπποζαπμογή ηιμήρ 

Δεν αφορά τθν παροφςα Διακιρυξθ 

 

6.7 Εγγςημένη λειηοςπγία ππομήθειαρ 

Δεν αφορά τθν παροφςα Διακιρυξθ 

 

6.8 Λοιπέρ πςθμίζειρ. 

 
Σ Υρομθκευτισ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για τθν 
αποτροπιηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι 
εγκαταςτάςεωντων Ροςοκομείου, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ 
βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να προκλθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από 
τον Υρομθκευτι,εφ’ όςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτοφ. 
 
Σ Υρομθκευτισ υποχρεοφται να αςφαλίςει και να διατθρεί αςφαλιςμζνο το  προςωπικό του ςτουσ 
αρμόδιουσαςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Σι ανακζτοντεσ φορείσ επιβάλλουν τον όρο ότι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο προμθκευτισ τθρεί τισ 
υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ, αςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου 
πουζχουν κεςπιςτεί από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 
διατάξεισπεριβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 
ςτοΥαράρτθμα XIV του Υροςαρτιματοσ Β' του Ρ. 4412/2016. 
 
Σι όροι τθσ παροφςασ παραγράφου αναφζρονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (Άρκρο 18 του Ρ.  
4412/2016).Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ ζχουν εφαρμογι οι 
διατάξειστου Ρόμου 4412/2016 κακϊσ και οι λοιπζσ διατάξεισ που μνθμονεφονται ςτο προοίμιο τθσ 
διακιρυξθσ. 
 

6.9  Καηαγγελία ηηρ ζύμβαζηρ- Υποκαηάζηαζη αναδόσος- 

6.9.1 Χτθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΞ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

 

6.9.2 Εάν ο ανάδοχοσπτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΞ.  

 

6.9.3 Χε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ) 

 

                                                                          Θ ΔΛΣΛΞΘΨΦΛΑ ΨΣΩ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣΩ 

 

                                                                                      ΨΧΣΩΓΞΑ ΠΕΟΥΣΠΕΡΘ 



69 

 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

A/A ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ CPV 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔ
ΟΣ 

ΡΟΣΟΤΘ
ΤΑ Γ. 

ΓΕΝΝΘΜ
ΑΤΑΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
Ο ΑΓΙΟΣ 

ΔΘΜΘΤΙΟ
Σ 

ΡΟΣΟ 
ΓΕΝΝΘΜΑΤ

Α ΑΝΕΥ 
ΦΡΑ 

ΡΟΣΟ ΑΓΙΟΥ 
ΔΘΜΘΤΙΟΥ 
ΑΝΕΥ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΣΟΤΘΤ

ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΤΙΜΘ ΑΝΕΥ 

ΦΡΑ 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΤΙΜΘ ΜΕ 

ΦΡΑ 

 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΧΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ           

1 
Λάςτινο παροχζτευςθσ από 

Latex με διάμετρο 6mm 
(ΜΕΤΑ) 

331622
00-5 

18,0000 10 10 180,0000 180,0000 20 360,0000 86,4000 446,4000 

2 
Λάςτινο παροχζτευςθσ από 

Latex με διάμετρο 
9mm(ΜΕΤΑ) 

331622
00-5 

18,0000 10 10 180,0000 180,0000 20 360,0000 86,4000 446,4000 

3 

Ριεςτικόσ αςκόσ για τθ 
χοριγθςθ υγρϊν μιασ 

χριςεωσ ςυςκευζσ 
εγχφςεων 3000cc 

331622
00-5 

28,0000 10 6 280,0000 168,0000 16 448,0000 107,5200 555,5200 

4 
Ρλαςτικζσ αςφάλειεσ 

κουτιϊν αποςτείρωςθσ 
30Χ43mm 

331622
00-5 

0,0300 3003 0 90,0900 0,0000 3003 90,0900 21,6216 111,7116 

5 

Αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ 
αποςτειρωμζνεσ για 

χειρουργικά πεδία 10 Χ 50 
CM, ΑΡΟΚΛΙΣΘ 3 CM  

331622
00-5 

0,2970 100 100 29,7000 29,7000 200 59,4000 14,2560 73,6560 

6 

ΡΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΘΣ 
ΘΛΕΚΤΟΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ, 

ΔΙΡΛΘΣ ΑΓΩΓΙΜΘΣ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΜΕ 

ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ  ΑΣΦΑΛΟΥΣ 
ΧΘΣΘΣ ΣΕ ΡΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 

ΕΝΘΛΙΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΘ ΜΕ ΤΙΣ 
ΥΡΑΧΟΥΣΕΣ ΔΙΑΘΕΜΙΕΣ 

VALLEYLAB ΚΑΙ BOWA, 
GEISTER 

331622
00-5 

0,6180 3000 2000 1.854,0000 1.236,0000 5000 3.090,0000 741,6000 3.831,6000 

7 

Σφριγγα ανάδευςθσ και 
ζγχυςθσ οςτικοφ τςιμζντου 
ςε κενό αζροσ με ξεχωριςτό 
κάλαμο ειςαγωγισ υγροφ - 

ςκόνθσ , με φίλτρο 
ςυγκράτθςθσ υπολειμάτων 

γυαλιοφ,και ρφγχος για 
γόνατο και ιςχφο με 

δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςε 
ποδοδιακόπτθ κενοφ και 

οπτικό ζλεγχο κενοφ      

331622
00-5 

39,0000 55 0 2.145,0000 0,0000 55 2.145,0000 514,8000 2.659,8000 

8 

Κολλθτικζσ ταινίεσ 
αναγνϊριςθσ λαβίδων 

μπλε, κόκκινο, κίτρινο, μωβ 
κ.τ.λ ςε μορφι ζτοιμων 

λορίδων αποςτειρϊςιμεσ 
ςτον ατμό και ανκεκτικζσ  
ςτα πλφςιμο .Να δίνεται ο 
αρικμόσ των λωρίδων ανα 

φφλλων 

331622
00-5 

15,0000 10 10 150,0000 150,0000 20 300,0000 72,0000 372,0000 

9 

ΟΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ 
ΑΝΤΙΒΙΩΣΘ 0,5 gr 

ΓΕΝΤΑΜΥΚΙΝΘΣ. ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40gr ΓΙΑ ΧΘΣΘ 

ΜΕ (ΣΥΙΓΓΑ) ΣΥΣΚΕΥΘ 
ΑΝΑΔΕΥΣΘΣ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΟΣ 

ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΟ ΣΕ 
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΜΕ ΣΚΙΑΓΑΦΙΚΟ ΟΞΕΙΔΙΟ 

ΤΟΥ ΗΙΓΚΟΝΙΟΥ 

331622
00-5 

25,0000 55 0 1.375,0000 0,0000 55 1.375,0000 330,0000 1.705,0000 
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10 

ΡΕΔΙΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ 
(ΠΧΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ) 75 Χ 
90 CM ΔΥΟ ΣΤΩΜΑΤΩΝ 

ΑΡΠ ΝΟΝ WOVEN 
ΑΔΙΑΒΟΧΟ ΜΕ ΟΡΘ, 

ΑΡΟΚΛΙΣΘ 3 CM 

331622
00-5 

0,2979 500 500 148,9500 148,9500 1000 297,9000 71,4960 369,3960 

11 

Υπερ-απορροφθτικά πεδία 
περιςυλλογισ υγρϊν από 

κυτταρίνθ και πολυακριλικι 
ςόδα το οποίο να 

μετατρζπεται ςε gel 
διάςταςθ 110 x 100  (με 

απόκλθςθ+-5cm )και 
απορροφθτικότθτα15 

λίτρων με απόκλθςθ (+-2 
λίτρων ) 

331622
00-5 

13,8000 50 50 690,0000 690,0000 100 1.380,0000 331,2000 1.711,2000 

12 

Σακοφλα αποςτειρωμζνθ 
απομόνωςθσ για ςυλλογι 

εντζρων διαςτάςεων 50εκ Χ 
50εκ,με απόκλιςθ 5 cm 

Αποςτειρωμζνθ μιασ 
χριςθσ 

331622
00-5 

3,7000 20 0 74,0000 0,0000 20 74,0000 17,7600 91,7600 

13 

Σετ παροχζτευςθσ 
τραυμάτων τφπου 

REDOVAC αποςτειρωμζνα  
600ml με ςωλινα 

παροχζτευςθσ και trocar 
μζγεκοσ 8(φιάλθ-ςωλινασ-

trocar) όχι φυςοφνα  

331622
00-5 

3,1200 20 20 62,4000 62,4000 40 124,8000 29,9520 154,7520 

14 
Λάςτινο παροχζτευςθσ από 

Latex με διάμετρο 
7mm(ΜΕΤΑ) 

331622
00-5 

18,0000 20 20 360,0000 360,0000 40 720,0000 172,8000 892,8000 

15 

Βοφρτςεσ χεριϊν από τρίχα 
πολλαπλϊν χριςεων μικοσ 
10εκ. Και πλάτοσ 4εκ. Χωρίσ 

αντιςθπτικό. Να ζχει 
μαλακι τρίχα, να μθν 

ερεκίηει και να μθν 
τραυματίηει 

331622
00-5 

1,5600 30 20 46,8000 31,2000 50 78,0000 18,7200 96,7200 

16 

Μαρκαδόροι δζρματοσ 
λεπτισ γραφισ 

αποςτειρωμζνοι ανεξίτθλοι 
χρϊματοσ μαφρου 

331622
00-5 

0,7600 30 30 22,8000 22,8000 60 45,6000 10,9440 56,5440 

17 
Απορροφιςιμοσ ςπόγγοσ 

ηελατίνθσ 8cm X 5cm X 1cm 
για ωτοχειρουργικι χριςθ. 

331622
00-5 

2,5000 20 0 50,0000 0,0000 20 50,0000 12,0000 62,0000 

18 

φγχθ αναρροφιςεωσ POOL 
που αποτελοφνται από δυο 
ομόκεντρουσ ςωλινεσ ο ζξω 

πολφτρυποσ μικουσ 25εκ. 
περίπου και διαμζτρου 

10mm περίπου,μιασ 
χριςεωσ αποςτειρωμζνθ. 

331622
00-5 

1,5000 30 30 45,0000 45,0000 60 90,0000 21,6000 111,6000 

19 

Αναρρόφθςθ δαπζδου μιασ 
χριςεωσ θ οποία να 

προςφζρει άμεςθ και 
ουςιαςτικι λφςθ ςτθν 

αναρρόφθςθ υγρϊν από το 
πάτωμα τθσ χειρουργικισ 
αικοφςθσ ςυνδεόμενο με 

αναρροφιςθ 

331622
00-5 

18,8000 3 3 56,4000 56,4000 6 112,8000 27,0720 139,8720 

20 

Ελαςτικά διαφανι 
καλφμματα με περιφερικό 
λάςτιχο για μθχανιματα 
διαςτάςεων 80x80 εκ.,με 

απόκλιςθ 5 cm  
αποςτειρωμζνα. 

331622
00-5 

1,0800 20 0 21,6000 0,0000 20 21,6000 5,1840 26,7840 

21 
Επίκεμα κεφαλισ για τθν 
πρόλθψθ και ςυγκράτθςθ 
του ιδρϊτα μιασ χριςθσ. 

331622
00-5 

5,0000 50 50 250,0000 250,0000 100 500,0000 120,0000 620,0000 

22 
Βελόνεσ ανοξείδωτεσ 

μεταλλικισ χειρουργικισ 
331622

00-5 
0,9500 0 100 0,0000 95,0000 100 95,0000 22,8000 117,8000 
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ραφισ δζρματοσ G 204-3 

23 
Καλϊδια γειϊςεων 

διακερμίασ BOWA ARC 350 
331622

00-5 
50,0000 5 4 250,0000 200,0000 9 450,0000 108,0000 558,0000 

24 
φγχοσ αναρρόφθςθσ χωρίσ 

οπι να ςυνοδεφται με 
ςωλινα 210 cm 

331622
00-5 

1,2000 300 300 360,0000 360,0000 600 720,0000 172,8000 892,8000 

25 
Αυτοκόλλθτθ 

αποςτειρωμζνθ μιασ 
χριςθσ ξφςτρα διακερμίασ . 

331622
00-5 

0,8531 50 0 42,6550 0,0000 50 42,6550 10,2372 52,8922 

26 
Βελόνεσ ανοξείδωτεσ 

μεταλλικισ χειρουργικισ 
ραφισ μυϊν G 312-9 

331622
00-5 

0,9500 0 100 0,0000 95,0000 100 95,0000 22,8000 117,8000 

27 
Βελόνεσ ανοξείδωτεσ 

μεταλλικισ χειρουργικισ 
ραφισ μυϊν G 312-6 

331622
00-5 

0,9500 0 100 0,0000 95,0000 100 95,0000 22,8000 117,8000 

28 
Βελόνεσ ανοξείδωτεσ 

μεταλλικισ χειρουργικισ 
ραφισ μυϊν G 312-5 

331622
00-5 

0,9500 0 100 0,0000 95,0000 100 95,0000 22,8000 117,8000 

29 
Βελόνεσ ανοξείδωτεσ 

μεταλλικισ χειρουργικισ 
ραφισ μυϊν G 312-4 

331622
00-5 

0,9500 0 100 0,0000 95,0000 100 95,0000 22,8000 117,8000 

30 
Κακετιρεσ τφπου pezzer 

από μαλακό latex μικουσ 
40cm, ch 10-34. 

331622
00-5 

0,9500 20 15 19,0000 14,2500 35 33,2500 7,9800 41,2300 

31 

Σκοφφιεσ χειρουργείου 
διάτρθτεσ (γυναικϊν) με 

λάςτιχο πίςω το οποίο να 
είναι χαλαρό και ανκεκτικό 

. 

331622
00-5 

0,0275 1000 1000 27,5000 27,5000 2000 55,0000 13,2000 68,2000 

32 

Διακερμία μιασ χριςεωσ με 
μπαταρία αποςτειρωμζνθ 

ατομικι ςυςκευαςία 
θμερομθνία λιξθσ τθσ 

ςυςκευαςίασ, εφκολθ ςτθν 
χριςθσ ζωσ 900οC. 

331622
00-5 

6,6200 5 5 33,1000 33,1000 10 66,2000 15,8880 82,0880 

33 
Ρωματιςμοί ρινόσ παίδων 

10 εκ. 
331622

00-5 
2,4200 200 0 484,0000 0,0000 200 484,0000 116,1600 600,1600 

34 
Αιμοςτατικό κερί (bone 

wax) αποςτειρωμζνο 
331622

00-5 
1,6900 10 10 16,9000 16,9000 20 33,8000 8,1120 41,9120 

35 

Κάλτςα ορκοπεδικι 
αποςτειρωμζνθ stockinet 
από non-woven εξωτερικά 
και βαμβακερι επίςτρωςθ 

εςωτερικά και με 
αυτοκόλλθτθ ταινία. 

331622
00-5 

3,1600 300 0 948,0000 0,0000 300 948,0000 227,5200 1.175,5200 

36 
Ρριόνι ςφρματοσ olivecrona 

ηιγκλι ιςχυρό από 
ανοξείδωτο ατςάλι 70εκ. 

331622
00-5 

11,5000 10 5 115,0000 57,5000 15 172,5000 41,4000 213,9000 

37 

ΡΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΜΟΝΘΣ 
ΑΓΩΓΙΜΘΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΕΝΘΛΙΚΕΣ ΥΡΟΑΛΛΕΓΙΚΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ 

331622
00-5 

0,4100 1500 500 615,0000 205,0000 2000 820,0000 196,8000 1.016,8000 

38 

Κάλυμμα  μικροςκοπίου 
ZEISS διαφανζσ  για άςθπτθ 

εφαρμογι διαςτάςεων 
104X63 εκ.,με απόκλιςθ 5 

cm (41x 64) 

331622
00-5 

10,1700 20 0 203,4000 0,0000 20 203,4000 48,8160 252,2160 

39 

Κάλυμμα ακτινολογικοφ 
μθχανιματοσ  διαφανζσ με 
ειδικι πτφχωςθ για άςθπτθ 
εφαρμογι διαςτάςεων 90 x 
225εκ.,με απόκλιςθ 5 cm . 

331622
00-5 

21,8000 100 0 2.180,0000 0,0000 100 2.180,0000 523,2000 2.703,2000 

40 

Κακετιρεσ Fogarty 
διεγχειρθτικισ 

χολοαγγειογραφίασ 
διαμζτρου 4 ,5 και 6 Fr και 

μικουσ 40 cm. 

331622
00-5 

15,0000 20 30 300,0000 450,0000 50 750,0000 180,0000 930,0000 

41 

Ετικζτεσ χάρτινεσ με χθμικό 
δείκτθ χρωματικισ αλλαγισ 

με κζςεισ αναγραφισ 
ςτοιχείων ςχετικϊν με τθν 

331622
00-5 

0,2640 15000 0 3.960,0000 0,0000 15000 3.960,0000 950,4000 4.910,4000 
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θμερομθνία τθν παρτίδα 
τθσ αποςτείρωςθσ . 

42 

Σωλινασ αεριςμοφ 
τυμπάνου τφπου SHEPARD 

με ςφρμα fluotoplastic 
1,02mm. 

331622
00-5 

6,2000 50 0 310,0000 0,0000 50 310,0000 74,4000 384,4000 

43 

Κακετιρεσ Fogarty 
φλεβικισ κρομβεκτομισ, 
διαμζτρου 6 και 8 Fr και 

μικουσ 80 cm 

331622
00-5 

16,9000 50 0 845,0000 0,0000 50 845,0000 202,8000 1.047,8000 

44 
Λαβι για πριόνι ςφρματοσ 

ηιγκλι 
331622

00-5 
9,4100 6 2 56,4600 18,8200 8 75,2800 18,0672 93,3472 

45 

Κάλυμμα ακτινολογικισ 
καςζτασ από ενιςχυμζνο 

αδιάβροχο υλικό και 
αυτοκόλλθτθ ταινία 5εκ. με 

ιςχυρι ςυγκολλθτικι 
ικανότθτα διαςτάςεων 

50x50εκ.,με απόκλιςθ 5 cm 
Αποςτειρωμζνο. 

331622
00-5 

1,9900 100 0 199,0000 0,0000 100 199,0000 47,7600 246,7600 

46 

Μάςκεσ χειρουργικζσ με 
προςτατευτικό κάλυμμα 
οφκαλμϊν για ςθπτικζσ 

επεμβάςεισ, να είναι δετζσ 
με ενιςχυμζνα κορδόνια 

ϊςτε να μθν ςπάνε. 

331622
00-5 

0,5170 500 30 258,5000 15,5100 530 274,0100 65,7624 339,7724 

47 
Φακαρόλα αποςτειρωμζνθ 

μιασ χριςθσ διαςτάςεων 
3χιλ. Χ 70εκ. 

331622
00-5 

2,1800 40 40 87,2000 87,2000 80 174,4000 41,8560 216,2560 

48 
Βελόνεσ ανοξείδωτεσ 

μεταλλικισ χειρουργικισ 
ραφισ μυϊν G 312-2 

331622
00-5 

0,9500 0 100 0,0000 95,0000 100 95,0000 22,8000 117,8000 

49 
Μάςκεσ χειρουργικζσ απλζσ 

με λάςτιχο. 
331622

00-5 
0,0201 1000 6500 20,0900 130,5850 7500 150,6750 36,1620 186,8370 

50 
φγχοσ αναρρόφθςθσ με 

οπι να ςυνοδεφται με 
ςωλινα 210 cm 

331622
00-5 

0,7566 500 500 378,3000 378,3000 1000 756,6000 181,5840 938,1840 

51 

Ρεδία τριϊν ςτρωμάτων 
αποςτειρωμζνα 

αυτοκόλλθτα nonwoven, 
υπζρ ενιςχυμζνο 

διαςτάςεων 100x150 CM 
και απόκλιςθ 3 m 

331622
00-5 

1,4900 300 250 447,0000 372,5000 550 819,5000 196,6800 1.016,1800 

52 

Ορχικζσ προκζςεισ από 
διάφανθ, μαλακι, 

ελαςτομερι ςιλικόνθ, ςε 5 
μεγζκθ. 

331622
00-5 

248,0000 10 10 2.480,0000 2.480,0000 20 4.960,0000 
1.190,400

0 
6.150,4000 

53 

Ρακζτο γενικισ 
χειρουργικισ το οποίο να 
περιζχει: 1 κάλυμμα mayo 
80 x 145 cm  , αυτοκόλλθτο 

πεδίο 150Χ240εκ., 2 
πλευρικά καλφμματα75 x 90  
αυτοκόλλθτα, ζνα κάλυμμα 

back table 140x190. 

331622
00-5 

3,7000 2000 0 7.400,0000 0,0000 2000 7.400,0000 
1.776,000

0 
9.176,0000 

54 
Κακετιρασ εκρίηωςθσ 

ςαφθνοφσ αποςτειρωμζνθ 
μιασ χριςεωσ 

331622
00-5 

11,9500 100 11 1.195,0000 131,4500 111 1.326,4500 318,3480 1.644,7980 

55 

Κάλυμμα βραχίονα με 
ελαςτικι βαμβακερι 

μανςζτα διαςτάςεων 25 x80 
εκ.με απόκλιςθ 5 cm . 

Αποςτειρωμζνα. 

331622
00-5 

0,8420 400 300 336,8000 252,6000 700 589,4000 141,4560 730,8560 

56 

Καλφμματα καλωδίων 
διπλωμζνα τθλεςκοπικά 
ενιςχυμζνα με εςωτερικό 
περιτφλιγμα διαςτάςεων 
13x250εκ.,με απόκλιςθ 2 

cm Αποςτειρωμζνα. 

331622
00-5 

0,9000 2000 1000 1.800,0000 900,0000 3000 2.700,0000 648,0000 3.348,0000 
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57 

Ρακζτο αρκροςκόπθςθσ, 3 
ςτρωμάτων το οποίο να 

περιζχει: 1 κάλυμμα 
τραπεηιοφ Back Table 

150X200εκ.,με απόκλιςθ 5 
cm ζνα πεδίο αρκ/ςθσ 320 χ 

245 με άςκο ςυλλογισ 
υγρϊνκαι μία stokineta.  

331622
00-5 

6,9800 160 0 1.116,8000 0,0000 160 1.116,8000 268,0320 1.384,8320 

58 

Μονωμζνθ διπολικι λαβίδα 
κουςινγκ,  μικοσ 18,5 cm, 

με άκρο 0,4 mm 
ενεργοποιουμενθ από 

ποδοδιακοπτθ. 

331622
00-5 

450,0000 3 0 1.350,0000 0,0000 3 1.350,0000 324,0000 1.674,0000 

59 

Διπολικό καλϊδιο μικουσ 
4.5μ ςυνδετικό για 

διπολικζσ λαβίδεσ,χωρίσ 
λατεξ, πολλαπλϊν χριςεων, 

αποςτείρωςθ ςε ατμό . 

331622
00-5 

150,0000 5 0 750,0000 0,0000 5 750,0000 180,0000 930,0000 

60 

Μονωμζνθ διπολικι λαβίδα 
κουςινγκ,  μικοσ 15,2cm, με 

άκρο 0,7mm 
ενεργοποιουμενθ από 

ποδοδιακοπτθ. 

331622
00-5 

450,0000 3 0 1.350,0000 0,0000 3 1.350,0000 324,0000 1.674,0000 

61 

Ραροχζτευςθ κϊρακα 3-
4καλάμων (BULLAU). Οι 

πλαςτικζσ φιάλεσ πρζπει να 
μποροφν να λειτουργιςουν 
τόςο με τθν βαρφτθτα όςο 

και με τθν αναρρόφθςθ 
χωρθτικότθτα 2200 cc 

331622
00-5 

19,6000 30 20 588,0000 392,0000 50 980,0000 235,2000 1.215,2000 

62 

Αιμοςτατικι γάηα από 
αναγεννθμζνθ κυτταρίνθ 

ελεγχόμενθσ οξείδωςθσ, για 
τον ζλεγχο τοπικισ 

αιμορραγίασ5 χ 7 cm  

331622
00-5 

4,1400 0 50 0,0000 207,0000 50 207,0000 49,6800 256,6800 

63 
Φακαρόλα αποςτειρωμζνθ 

μιασ χριςθσ διαςτάςεων 
6χιλ. Χ 70εκ. 

331622
00-5 

2,1800 200 200 436,0000 436,0000 400 872,0000 209,2800 1.081,2800 

64 

Μπλοφηεσ για διουρθκρικζσ 
επεμβάςεισ TUR ςε μεγάλο 

μζγεκοσ L & XL, με διπλι  
κεντρικι πιζτα, πλιρωσ 
αδιάβροχθ(μανίκια και 
κϊρακα) για προςταςία 

από τα υγρά, υπζρ-
ενιςχυμζνεσ .  

331622
00-5 

2,6700 1500 1000 4.005,0000 2.670,0000 2500 6.675,0000 
1.602,000

0 
8.277,0000 

65 

ΡΕΔΙΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ 
(ΠΧΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ) 150 Χ 

180 CM ΑΔΙΑΒΟΧΟ, 
ΑΡΟΚΛΙΣΘ 5 CM. 

331622
00-5 

1,0390 1500 500 1.558,5000 519,5000 2000 2.078,0000 498,7200 2.576,7200 

66 

Αποςτειρωμζνοσ ςάκοσ 
αδιάβροχοσ διακερμίασ 
αυτοκόλλθτοσ  με διπλό 

κάλαμο διαςτάςεων 
38Χ43εκ. 

331622
00-5 

0,6000 1000 500 600,0000 300,0000 1500 900,0000 216,0000 1.116,0000 

67 

Σωλινασ αναρρόφθςθσ 
αποςτειρωμζνοσ 210 cm με 
άκρα ςφνδεςθσ για ρφγχοσ 

και αναρρόφθςθ. 

331622
00-5 

0,6900 2500 100 1.725,0000 69,0000 2600 1.794,0000 430,5600 2.224,5600 

68 

Διπολικό καλϊδιο μικουσ 
4,5μ για ςφνδεςθ με 

λαβίδεσ Valleylab 
ελεγχόμενεσ από 

ποδοδιακόπτθ, πολλαπλϊν 
χριςεων - αποςτείρωςθ ςε 

ατμό. 

331622
00-5 

150,0000 2 0 300,0000 0,0000 2 300,0000 72,0000 372,0000 

69 

 ΔΙΡΟΛΙΚΟ ΘΛΕΚΤΟΔΙΟ 
ΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΘΤΩΝ ΓΙΑ 

ΕΞΑΧΝΩΣΘ ΙΝΙΚΩΝ 
ΚΟΓΧΩΝ. 

331622
00-5 

221,0000 30 0 6.630,0000 0,0000 30 6.630,0000 
1.591,200

0 
8.221,2000 
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70 

Μάςκεσ χειρουργικζσ με 
ζλαςμα μιασ χριςθσ, να 

είναι δετζσ με ενιςχυμζνα  
μακριά  κορδόνια ϊςτε να 

μθν ςπάνε, να ζχουν 
εςωτερικι και εξωτερικι 

επιφάνεια που να επιτρζπει 
τθν διαπνοι.  

331622
00-5 

0,0220 20000 20000 440,0000 440,0000 40000 880,0000 211,2000 1.091,2000 

71 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΑ (ΠΧΙ 
ΑΥΤΟΚοΛΛΘΤΑ) 

ΚΑΛΛΥΜΑΤΑ ΤΑΡΕΗΙΟΥ 
ΜΑΥΟ 80 Χ 145 CM 

ΑΔΙΑΒΟΧΑ ΑΡΠ ΥΛΙΚΟ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ NON WOVEN 

ΑΡΟΚΛΙΣΘ 5 CM. 

331622
00-5 

0,6190 2000 6000 1.238,0000 3.714,0000 8000 4.952,0000 
1.188,480

0 
6.140,4800 

72 

Καςετίνα κλιπ απολίνωςθσ 
αγγείων αποτελοφμενθ από 
6 clips τιτανίου (large) μιασ 
χριςθσ. Τα clips να ζχουν 

ειδικι αντιολιςκθτικι 
επιφάνεια . 

331622
00-5 

7,0000 200 50 1.400,0000 350,0000 250 1.750,0000 420,0000 2.170,0000 

73 

Καςετίνα κλιπ απολίνωςθσ 
αγγείων αποτελοφμενθ από 

6 clips τιτανίου (medium-
large) μιασ χριςθσ. Τα clips 

να ζχουν ειδικι 
αντιολιςκθτικι επιφάνεια . 

331622
00-5 

7,0000 200 50 1.400,0000 350,0000 250 1.750,0000 420,0000 2.170,0000 

74 

Καςετίνα κλιπ απολίνωςθσ 
αγγείων αποτελοφμενθ από 

6 clips τιτανίου medium 
μιασ χριςθσ. Τα clips να 

ζχουν ειδικι αντιολιςκθτικι 
επιφάνεια . 

331622
00-5 

5,0000 140 10 700,0000 50,0000 150 750,0000 180,0000 930,0000 

75 

Λαςτιχάκια ςιλικόνθσ 
μικουσ περίπου 45εκ. Για 

τθν αςφάλιςθ και ςιμανςθ 
αρτθριϊν, φλεβϊν, νεφρων, 

ουρθτιρων, ςπερματικϊν 
πόρων αποςτειρωμζνα μιασ 

χριςθσ ΕΘ 386 

331622
00-5 

9,6800 300 10 2.904,0000 96,8000 310 3.000,8000 720,1920 3.720,9920 

76 

Σετ με κουρτίνα κάκετθσ 
απομόνωςθσ(235 χ 320 cm, 

με απόκλιςθ 5 cm ) για 
διατροχαντιρια 

κατάγματα,με ςάκο 
ςυλλογισ υγρϊν,back table 

cover140 x 190 cm.,με 
απόκλιςθ 5 cm.  

331622
00-5 

4,8100 200 0 962,0000 0,0000 200 962,0000 230,8800 1.192,8800 

77 

Ενδοτραχειακόσ ςωλινασ 
τφπου ςπιράλ μιασ χριςθσ, 

με μονοκάναλα 
ενςωματωμζνα θλεκτρόδια 
μεγάλου εφρουσ (6-7 εκ) για 

τθν ενδοεγχειρθτικι 
παρακολοφκθςθ των 

παλίνδρομων λαρυγγικϊν 
νεφρων, μαηί με εφκαμπτο 

οδθγό τραχειακισ 
διαςωλινωςθσ. 

331622
00-5 

445,0000 60 0 
26.700,000

0 
0,0000 60 

26.700,000
0 

6.408,000
0 

33.108,0000 

78 

Καπζλα χειρουργείου 
ανδρϊν δετά μιασ χριςθσ 

XL, με μακριά κορδόνια ςτο 
πίςω μζροσ, να δζνουν 

εφκολα, το υλικό 
καταςκευισ τουσ να ζχει 

ςυμπεριφορά υφάςματοσ. 

331622
00-5 

0,0260 10000 6000 260,4000 156,2400 16000 416,6400 99,9936 516,6336 

79 

Αποςτειρωμζνεσ κικεσ 
(καςετίνεσ μαγνθτάκια) 

μιασ χριςεωσ, για βελόνεσ 
και λεπίδεσ 

χειρουργείου.(τουλάχιςτον 
20 κζςεων) 

331622
00-5 

2,7000 50 50 135,0000 135,0000 100 270,0000 64,8000 334,8000 
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80 

Αιμοςτατικι γάηα 
απορροφιςιμθ από 100%  
Οξειδωμζνθ Αναγεννθμζνθ 

Κυτταρίνθ με 
βακτθριοκτόνο δράςθ ςε 

διαςτάςθ 10χ20cm. 

331622
00-5 

4,8000 400 200 1.920,0000 960,0000 600 2.880,0000 691,2000 3.571,2000 

81 

Καπζλα χειρουργείου 
γυναικϊν μιασ χριςθσ , με 

λάςτιχο περιμετρικά, το 
οποίο να είναι χαλαρό και 

ανκεκτικό. 

331622
00-5 

0,0112 20000 15000 224,0000 168,0000 35000 392,0000 94,0800 486,0800 

82 

Συρραπτικό δζρματοσ  με 
35  κλιπσ από ανοξείδωτο 

ατςάλι κανονικοφ και 
μεγάλου μεγζκουσ. 

331622
00-5 

4,2000 1200 600 5.040,0000 2.520,0000 1800 7.560,0000 
1.814,400

0 
9.374,4000 

83 

Βοφρτςεσ χειρουργείου με 
αντιςθπτικό μιασ χριςθσ. 

Να φζρουν αφρϊδεσ υλικό 
εμποτιςμζνο με 

αντιςθπτικό κατάλλθλο για 
αντιςθψία των χεριϊν. 

331622
00-5 

0,3400 1000 100 340,0000 34,0000 1100 374,0000 89,7600 463,7600 

84 

Κουςτοφμια χειρουργείου, 
από υλικό SMΜS (45γρ) 

αδιαφανι και 
αεροδιαπερατά. Θ μπλοφηα 
να είναι με κοντό μανίκι και 
τςζπθ, ενϊ το παντελόνι με 

κορδόνι (όχι 
λάςτιχο)s,m,l,xl. 

331622
00-5 

1,7200 2500 50 4.300,0000 86,0000 2550 4.386,0000 
1.052,640

0 
5.438,6400 

85 

Eργαλεία διατομισ / 
αναςτόμωςθσ, μικουσ 100 
mm, με κλιπσ από κράμα 
τιτανίου(μείξθ βαναδίου-

αλουμινίου) ,  με 
δυνατότθτα παράλλθλθσ 
ςφγκλειςθσ των ςιαγόνων 
του εργαλείου,  με ειδικι 

ακίδα ςτο εμπρόςκιο τμιμα 
τθσ καςζτασ για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ 
παράλλθλθσ ςφγκλειςθσ 

των ςιαγόνων του 
εργαλείου με 

ενςωματωμζνθ λάμα από 
ανοξείδωτο ατςάλι 440 ςτο 
ςτζλεχοσ του εργαλείου.Για 

λεπτοφσ ιςτοφσ (φψοσ 
κλειςτοφ κλιπ 1,5mm) 

331622
00-5 

320,0000 2 2 640,0000 640,0000 4 1.280,0000 307,2000 1.587,2000 

86 

Eργαλεία διατομισ / 
αναςτόμωςθσ, μικουσ 100 
mm, με κλιπσ από κράμα 
τιτανίου(μείξθ βαναδίου-

αλουμινίου) ,  με 
δυνατότθτα παράλλθλθσ 
ςφγκλειςθσ των ςιαγόνων 
του εργαλείου,  με ειδικι 

ακίδα ςτο εμπρόςκιο τμιμα 
τθσ καςζτασ για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ 
παράλλθλθσ ςφγκλειςθσ 

των ςιαγόνων του 
εργαλείου με 

ενςωματωμζνθ λάμα από 
ανοξείδωτο ατςάλι 440 ςτο 
ςτζλεχοσ του εργαλείου.Για 

παχείσ ιςτοφσ (φψοσ 
κλειςτοφ κλιπ 2mm) 

331622
00-5 

320,0000 10 9 3.200,0000 2.880,0000 19 6.080,0000 
1.459,200

0 
7.539,2000 

87 

Ανταλλακτικζσ καςςζτεσ για 
τα παραπάνω εργαλεία. Για 

λεπτοφσ ιςτοφσ (φψοσ 
κλειςτοφ κλιπ 1,5mm) 

μικουσ 100mm 

331622
00-5 

220,0000 2 2 440,0000 440,0000 4 880,0000 211,2000 1.091,2000 
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88 

Ανταλλακτικζσ καςςζτεσ για 
τα παραπάνω εργαλεία. Για 

παχείσ ιςτοφσ (φψοσ 
κλειςτοφ κλιπ 2mm) μικουσ 

100mm 

331622
00-5 

220,0000 5 3 1.100,0000 660,0000 8 1.760,0000 422,4000 2.182,4000 

89 

Αυτόματοσ 
επαναφορτιηόμενοσ κυρτόσ 

κοπτοράπτθσ λεπτϊν και 
παχζων ιςτϊν, με μικοσ 

ςυρραφισ 40mm και 
προφίλ 30mm, με 

ενςωματωμζνθ λάμα ςτθν 
καςζτα του εργαλείου και 

κλιπ από κράμα 
τιτανίου(μείξθ βαναδίου-

αλουμινίου) , με δφο 
ξεχωριςτζσ ςκανδάλεσ για 
ςφγκλιςθ και πυροδότθςθ 

αντίςτοιχα και με 
δυνατότθτα εναλλαγισ 

καςετϊν για διαφορετικοφσ 
τφπουσ ιςτϊν ςτο ίδιο 

εργαλείο.Για παχείσ ιςτοφσ 

331622
00-5 

450,0000 6 6 2.700,0000 2.700,0000 12 5.400,0000 
1.296,000

0 
6.696,0000 

90 
Ανταλλακτικζσ καςςζτεσ 

κυρτοφ κοπτοράπτθ μικουσ 
40mmΓια παχείσ ιςτοφσ 

331622
00-5 

180,0000 2 2 360,0000 360,0000 4 720,0000 172,8000 892,8000 

91 

Ευκφγραμμα 
επαναφορτιηόμενα 

εργαλεία 
διατομισ/αναςτόμωςθσ 

μικουσ 55mm με κλιπ από 
κράμα τιτανίου(μείξθ 

βαναδίου-αλουμινίου)  και 
μθχανιςμό ρφκμιςθσ φψουσ 
κλειςίματοσ κλιπ ςτθν ίδια 

καςζτα. Να δζχεται καςζτεσ 
με ζξι γραμμζσ ςυρραφισ. 

331622
00-5 

243,0000 5 5 1.215,0000 1.215,0000 10 2.430,0000 583,2000 3.013,2000 

92 

Ανταλλακτικζσ κεφαλζσ για 
τρία διαφορετικά πάχθ 

ιςτοφ, με ενςωματωμζνθ 
κοπτικι λάμα, ιςχυρά κλιπ 
από κράμα τιτανίου και ζξι 
γραμμζσ ςυρραφισ 55mm. 

331622
00-5 

120,0000 10 10 1.200,0000 1.200,0000 20 2.400,0000 576,0000 2.976,0000 

93 

Ευκφγραμμα 
επαναφορτιηόμενα 

εργαλεία 
διατομισ/αναςτόμωςθσ 

μικουσ 75mm με κλιπ από 
κράμα τιτανίου(μείξθ 

βαναδίου-αλουμινίου)  και 
μθχανιςμό ρφκμιςθσ φψουσ 
κλειςίματοσ κλιπ ςτθν ίδια 

καςζτα. Να δζχεται καςζτεσ 
με ζξι γραμμζσ ςυρραφισ. 

331622
00-5 

265,0000 5 5 1.325,0000 1.325,0000 10 2.650,0000 636,0000 3.286,0000 

94 

Ανταλλακτικζσ κεφαλζσ για 
τρία διαφορετικά πάχθ 

ιςτοφ, με ενςωματωμζνθ 
κοπτικι λάμα, ιςχυρά κλιπ 
από κράμα τιτανίου και ζξι 
γραμμζσ ςυρραφισ 75mm. 

331622
00-5 

130,0000 10 10 1.300,0000 1.300,0000 20 2.600,0000 624,0000 3.224,0000 

95 

Κυρτοί κυκλικοί 
αναςτομωτιρεσ 21mm 

,μικουσ ςτυλεοφ 18cm και 
28cm, με φψοσ ανοιχτοφ 

κλιπ 5,5mm με μθχανιςμό 
ελζγχου αςφαλοφσ 
πυροδότθςθσ μζςω 

πλαςτικισ ροδζλασ ςτθν 
κεφαλι, με ιςχυρά κλιπσ 

από κράμα τιτανίου(μείξθ 
βαναδίου-αλουμινίου) , με 
ειδικι αντιολιςκθτικι λαβι 
για μεγαλφτερθ αςφάλεια 

331622
00-5 

420,0000 3 1 1.260,0000 420,0000 4 1.680,0000 403,2000 2.083,2000 
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κατά τθν πυροδότθςθ, με 
τεχνολογία ρυκμιηόμενθσ 

ςφγκλειςθσ κλιπ από 1-
2,5mm για όλουσ τουσ 

τφπουσ ιςτϊν.  

96 

Κυρτοί κυκλικοί 
αναςτομωτιρεσ 25mm 

,μικουσ ςτυλεοφ 18cm και 
28 cm, με φψοσ ανοιχτοφ 

κλιπ 5,5mm με μθχανιςμό 
ελζγχου αςφαλοφσ 
πυροδότθςθσ μζςω 

πλαςτικισ ροδζλασ ςτθν 
κεφαλι, με ιςχυρά κλιπσ 

από κράμα τιτανίου(μείξθ 
βαναδίου-αλουμινίου) , με 
ειδικι αντιολιςκθτικι λαβι 
για μεγαλφτερθ αςφάλεια 
κατά τθν πυροδότθςθ, με 
τεχνολογία ρυκμιηόμενθσ 

ςφγκλειςθσ κλιπ από 1-
2,5mm για όλουσ τουσ 

τφπουσ ιςτϊν.  

331622
00-5 

420,0000 3 3 1.260,0000 1.260,0000 6 2.520,0000 604,8000 3.124,8000 

97 

Κυρτοί κυκλικοί 
αναςτομωτιρεσ 29mm 

,μικουσ ςτυλεοφ 18cm  και 
28 cm, με φψοσ ανοιχτοφ 

κλιπ 5,5mm με μθχανιςμό 
ελζγχου αςφαλοφσ 
πυροδότθςθσ μζςω 

πλαςτικισ ροδζλασ ςτθν 
κεφαλι, με ιςχυρά κλιπσ 

από κράμα τιτανίου(μείξθ 
βαναδίου-αλουμινίου) , με 
ειδικι αντιολιςκθτικι λαβι 
για μεγαλφτερθ αςφάλεια 
κατά τθν πυροδότθςθ, με 
τεχνολογία ρυκμιηόμενθσ 

ςφγκλειςθσ κλιπ από 1-
2,5mm για όλουσ τουσ 

τφπουσ ιςτϊν.  

331622
00-5 

420,0000 4 4 1.680,0000 1.680,0000 8 3.360,0000 806,4000 4.166,4000 

98 

Κυρτοί κυκλικοί 
αναςτομωτιρεσ 33mm 

,μικουσ ςτυλεοφ 18cm και 
28 cm, με φψοσ ανοιχτοφ 

κλιπ 5,5mm με μθχανιςμό 
ελζγχου αςφαλοφσ 
πυροδότθςθσ μζςω 

πλαςτικισ ροδζλασ ςτθν 
κεφαλι, με ιςχυρά κλιπσ 

από κράμα τιτανίου(μείξθ 
βαναδίου-αλουμινίου) , με 
ειδικι αντιολιςκθτικι λαβι 
για μεγαλφτερθ αςφάλεια 
κατά τθν πυροδότθςθ, με 
τεχνολογία ρυκμιηόμενθσ 

ςφγκλειςθσ κλιπ από 1-
2,5mm για όλουσ τουσ 

τφπουσ ιςτϊν.  

331622
00-5 

420,0000 3 3 1.260,0000 1.260,0000 6 2.520,0000 604,8000 3.124,8000 
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99 

Θλεκτροκίνθτοι αρκρωτοί 
επαναφορτιηόμενοι 

κοπτοράπτεσ, μεγζκουσ 
60mm διαμζτρου 12 mm, με 

μικθ ςτειλεοφ 28cm, με 
ενςωματωμζνθ λάμα ςτο 
ςτζλεχοσ του εργαλείου 
από ανοξείδωτο ατςάλι 

420. Να δζχεται καςζτεσ με 
κλιπσ από κράμα 

τιτανίου(μείξθ βαναδίου-
αλουμινίου)  για 5 

διαφορετικοφσ τφπουσ 
ιςτϊν (από 1mm ζωσ 
2,3mm). Εργονομικό 

ςχεδιαςμό τθσ λαβισ για 
χριςθ με το ζνα χζρι και 

μθχανιςμό άρκρωςθσ 
ςτυλεοφ για γωνίωςθ 

εργαλείου μζχρι και 45ο. Ο 
μθχανιςμόσ πυροδότθςθσ 

να πραγματοποίείται με τθν 
χριςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 

για τθν ελαχιςτοποίθςθ 
οποιαςδιποτε ακοφςιασ 
κίνθςθσ που πικανϊν να 

τραυματίςει παρακείμενουσ 
ιςτοφσ.  

331622
00-5 

450,0000 3 0 1.350,0000 0,0000 3 1.350,0000 324,0000 1.674,0000 

100 

Ανταλλακτικζσ καςζτεσ, 
χωρίσ κοπτικι λάμα, με 

ειδικι ατραυματικι 
επιφάνεια ςυγκράτθςθσ 
ιςτου ςτισ ςιαγόνεσ του 

εργαλείου κατά τθν 
διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ 
για ομοιόμορφθ γραμμι 

ςυρραφισ, με τριπλι 
γραμμι ςυρραφισ 

εκατζρωκεν τθσ γραμμισ 
διατομισ, με μικοσ 60mm 
Για αγγειακοφσ ιςτοφσ με 
φψοσ κλειςτοφ κλιπ 1mm 

331622
00-5 

220,0000 2 0 440,0000 0,0000 2 440,0000 105,6000 545,6000 

101 

Ανταλλακτικζσ καςζτεσ, 
χωρίσ κοπτικι λάμα, με 

ειδικι ατραυματικι 
επιφάνεια ςυγκράτθςθσ 
ιςτου ςτισ ςιαγόνεσ του 

εργαλείου κατά τθν 
διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ 
για ομοιόμορφθ γραμμι 

ςυρραφισ, με τριπλι 
γραμμι ςυρραφισ 

εκατζρωκεν τθσ γραμμισ 
διατομισ, με μικοσ 60mm 

Για λεπτοφσ ιςτοφσ με φψοσ 
κλειςτοφ κλιπ 1,5mm 

331622
00-5 

220,0000 2 0 440,0000 0,0000 2 440,0000 105,6000 545,6000 

102 

Ανταλλακτικζσ καςζτεσ, 
χωρίσ κοπτικι λάμα, με 

ειδικι ατραυματικι 
επιφάνεια ςυγκράτθςθσ 
ιςτου ςτισ ςιαγόνεσ του 

εργαλείου κατά τθν 
διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ 
για ομοιόμορφθ γραμμι 

ςυρραφισ, με τριπλι 
γραμμι ςυρραφισ 

εκατζρωκεν τθσ γραμμισ 
διατομισ, με μικοσ 60mm 
Για ενδιάμεςουσ ιςτοφσ με 
φψοσ κλειςτοφ κλιπ 1,8mm 

331622
00-5 

220,0000 2 0 440,0000 0,0000 2 440,0000 105,6000 545,6000 
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103 

Ανταλλακτικζσ καςζτεσ, 
χωρίσ κοπτικι λάμα, με 

ειδικι ατραυματικι 
επιφάνεια ςυγκράτθςθσ 
ιςτου ςτισ ςιαγόνεσ του 

εργαλείου κατά τθν 
διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ 
για ομοιόμορφθ γραμμι 

ςυρραφισ, με τριπλι 
γραμμι ςυρραφισ 

εκατζρωκεν τθσ γραμμισ 
διατομισ, με μικοσ 60mm 
Για παχείσ ιςτοφσ με φψοσ 

κλειςτοφ κλιπ 2mm 

331622
00-5 

220,0000 2 0 440,0000 0,0000 2 440,0000 105,6000 545,6000 

104 

Ανταλλακτικζσ καςζτεσ, 
χωρίσ κοπτικι λάμα, με 

ειδικι ατραυματικι 
επιφάνεια ςυγκράτθςθσ 
ιςτου ςτισ ςιαγόνεσ του 

εργαλείου κατά τθν 
διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ 
για ομοιόμορφθ γραμμι 

ςυρραφισ, με τριπλι 
γραμμι ςυρραφισ 

εκατζρωκεν τθσ γραμμισ 
διατομισ, με μικοσ 60mm 
Για πολφ παχείσ ιςτοφσ με 

φψοσ κλειςτοφ κλιπ 2,3mm 

331622
00-5 

220,0000 2 0 440,0000 0,0000 2 440,0000 105,6000 545,6000 

105 

Eργαλείο για αιμόςταςθ – 
διατομι αγγείων ζωσ και 

7χιλ με αποκλειςτικι χριςθ 
υπεριχων μιασ χριςθσ, με 

μικοσ ςτειλεοφ 20εκ. με 
ενεργοποίθςθ από το χζρι , 

με τεχνολογία 
προςαρμοηόμενθσ 

ενζργειασ ςτον ιςτό, 
παρζχοντασ ζτςι ςτθ 

γεννιτρια τθ δυνατότθτα να 
διαμορφϊνει αυτόματα τθν 
παροχι ιςχφοσ, διαμζτρου 

5χιλ, δυνατότθτα 
περιςτροφισ 360 μοίρεσ 

(χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ 
προςαρμογζα). Να διακζτει 

λεπίδα τιτανίου, κυρτοφ 
άκρου θ οποία πάλλεται με 

επιμικθ κίνθςθ  και με 
θχθτικι επιβεβαίωςθ κατά 

τθν μεταβολι τθσ 
προςαρμοηόμενθσ 

ενζργειασ 

331622
00-5 

765,0000 10 0 7.650,0000 0,0000 10 7.650,0000 
1.836,000

0 
9.486,0000 

106 

Eργαλείο για αιμόςταςθ – 
διατομι αγγείων 5χιλ με 

αποκλειςτικι χριςθ 
υπεριχων  μιασ χριςθσ, με 

μικοσ ςτειλεοφ 23εκ. με 
ενεργοποίθςθ από το χζρι , 

με τεχνολογία 
προςαρμοηόμενθσ 

ενζργειασ ςτον ιςτό, 
παρζχοντασ ζτςι ςτθ 

γεννιτρια τθ δυνατότθτα να 
διαμορφϊνει αυτόματα τθν 
παροχι ιςχφοσ, διαμζτρου 

5χιλ, δυνατότθτα 
περιςτροφισ 360 μοίρεσ 

(χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ 
προςαρμογζα). Να διακζτει 

λεπίδα τιτανίου, κυρτοφ 
άκρου θ οποία πάλλεται με 

επιμικθ κίνθςθ, ςε 
ςυχνότθτα 55,5 Khz και με 

331622
00-5 

510,0000 0 15 0,0000 7.650,0000 15 7.650,0000 
1.836,000

0 
9.486,0000 
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θχθτικι επιβεβαίωςθ κατά 
τθν μεταβολι τθσ 
προςαρμοηόμενθσ 

ενζργειασ 

107 

Αιμοςτατικό ψαλίδι 
υπεριχων ανοιχτισ 

επζμβαςθσ μικουσ 9cm με 
δυνατότθτα απολίνωςθσ 
αγγείων διαμζτρου ζωσ 
5mm  μιασ χριςθσ, με 

τεχνολογία 
προςαρμοηόμενθσ 

ενζργειασ ςτον ιςτό, 
παρζχοντασ ζτςι ςτθ 

γεννιτρια τθ δυνατότθτα να 
διαμορφϊνει τθν παροχι 

ιςχφοσ, με δυνατότθτα 
ενεργοποίθςθσ από το χζρι 

(ενςωματωμζνο Hand 
Activation) χωρίσ τθν 

ανάγκθ χριςθσ 
προςαρμογζα. Με κυρτι 
λεπίδα τιτανίου θ οποία 

πάλλεται με επιμικθ κίνθςθ 
ςε ςυχνότθτα 55,5kHz και 
με θχθτικι επιβεβαίωςθ 
κατά τθν μεταβολι τθσ 

προςαρμοηόμενθσ 
ενζργειασ. Με ςτειλεό 

αλουμινίου για μόνωςθ και 
ςωςτι κατανομι ςτο 

βάροσ. 

331622
00-5 

510,0000 15 10 7.650,0000 5.100,0000 25 
12.750,000

0 
3.060,000

0 
15.810,0000 

108 

Εργαλείο ευκείασ 
ςυρραφισ-διατομισ ιςτϊν 

με νζα κοπτικι λάμα ςε 
κάκε επαναφόρτιςθ και 

μθχανιςμό αποφυγισ 
προπυροδότθςθσ για 

περιςςότερθ αςφάλεια. Με 
ιςχυροφσ αγκτιρεσ 

ορκογϊνιασ διατομισ για 
περιςςότερθ αντοχι ςτισ 

παράπλευρεσ πιζςεισ, 
μικουσ ςυρραφισ 80mm με 

κλιπ 4.8mm για παχφσ 
ιςτοφσ 

331622
00-5 

320,0000 3 3 960,0000 960,0000 6 1.920,0000 460,8000 2.380,8000 

109 

Ανταλλακτικι κεφαλι με 
κοπτικι λάμα και ιςχυροφσ 

αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 
διατομισ για περιςςότερθ 
αντοχι ςτισ παράπλευρεσ 

πιζςεισ, για εργαλείο 
ευκείασ ςυρραφισ-

διατομισ ιςτϊν μικουσ 
ςυρραφισ μικουσ 

ςυρραφισ 80mm και κλιπ 
φψουσ 4,8mm για παχφσ 

ιςτοφσ. 

331622
00-5 

207,0000 6 5 1.242,0000 1.035,0000 11 2.277,0000 546,4800 2.823,4800 

110 

Εργαλείο κυκλικισ 
αναςτόμωςθσ διαμζτρου 

28mm και μικουσ ςτυλεοφ 
22cm και 35 cm με 

ανακλινόμενο χαμθλοφ 
προφίλ άκμονα για 

αυξθμζνθ αςφάλεια, μια 
χειρολαβι, με ιςχυροφσ 

331622
00-5 

455,0000 7 7 3.185,0000 3.185,0000 14 6.370,0000 
1.528,800

0 
7.898,8000 
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αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 
διατομισ για περιςςότερθ 
αντοχι ςτισ παράπλευρεσ 
πιζςεισ και μζγεκοσ κλιπ 

4,8mm. 

111 

Εργαλείο κυκλικισ 
αναςτόμωςθσ διαμζτρου 

33mm και μικουσ ςτυλεοφ 
22cm και 35 cm με 

ανακλινόμενο χαμθλοφ 
προφίλ άκμονα για 

αυξθμζνθ αςφάλεια, μια 
χειρολαβι, με ιςχυροφσ 
αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 

διατομισ για περιςςότερθ 
αντοχι ςτισ παράπλευρεσ 
πιζςεισ και μζγεκοσ κλιπ 

4,8mm. 

331622
00-5 

455,0000 3 0 1.365,0000 0,0000 3 1.365,0000 327,6000 1.692,6000 

112 

Εργαλείο κυκλικισ 
αναςτόμωςθσ διαμζτρου 

25mm και μικουσ ςτυλεοφ 
22cm και 35 cm με 

ανακλινόμενο χαμθλοφ 
προφίλ άκμονα για 

αυξθμζνθ αςφάλεια, μια 
χειρολαβι, με ιςχυροφσ 
αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 

διατομισ για περιςςότερθ 
αντοχι ςτισ παράπλευρεσ 
πιζςεισ και μζγεκοσ κλιπ 

4,8mm. 

331622
00-5 

455,0000 3 0 1.365,0000 0,0000 3 1.365,0000 327,6000 1.692,6000 

113 

Εργαλείο κυκλικισ 
αναςτόμωςθσ διαμζτρου 

31mm και μικουσ ςτυλεοφ 
22cm και 35 cm με 

ανακλινόμενο χαμθλοφ 
προφίλ άκμονα για 

αυξθμζνθ αςφάλεια, μια 
χειρολαβι, με ιςχυροφσ 
αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 

διατομισ για περιςςότερθ 
αντοχι ςτισ παράπλευρεσ 
πιζςεισ και μζγεκοσ κλιπ 

4,8mm. 

331622
00-5 

455,0000 3 3 1.365,0000 1.365,0000 6 2.730,0000 655,2000 3.385,2000 

114 

Αυτόματεσ λαβίδεσ 
περίπαρςθσ οιςοφάγου-

εντζρου μίασ χριςεωσ, με 
ενςωματωμζνο ράμμα 

μονόκλωνου πολυαμιδίου, 
με κλιπ από από 

ανοξείδωτο ατςάλι που 
κλείνουν ςε ςχιμα Β, 

μικουσ 6,5 εκ.,με 28 κλίπσ 

331622
00-5 

190,0000 6 0 1.140,0000 0,0000 6 1.140,0000 273,6000 1.413,6000 

115 

Αυτόματεσ λαβίδεσ 
περίπαρςθσ οιςοφάγου-

εντζρου μίασ χριςεωσ, με 
ενςωματωμζνο ράμμα 

πολφκλωνου πολυεςτζρα, 
με κλιπ από από 

ανοξείδωτο ατςάλι που 
κλείνουν ςε ςχιμα Β, 

μικουσ 4,5 εκ.,18 κλιπσ 

331622
00-5 

190,0000 6 0 1.140,0000 0,0000 6 1.140,0000 273,6000 1.413,6000 

116 

Αυτόματο ςυρραπτικό 
εργαλείο, ευκείασ 
ςυρραφισ, με μια 

χειρολαβι ςφγκλιςθσ-
πυροδότθςθσ και 

δυνατότθτα αυτόματθσ και 
χειροκίνθτθσ τοποκζτθςθσ 
του πφρου για αυξθμζνθ 

λειτουργικότθτα. Με 
ιςχυροφσ αγκτιρεσ 

ορκογϊνιασ διατομισ, για 

331622
00-5 

225,0000 10 5 2.250,0000 1.125,0000 15 3.375,0000 810,0000 4.185,0000 
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περιςςότερθ αντοχι ςτισ 
παράπλευρεσ πιζςεισ, 

μικουσ ςυρραφισ 60mm 
και φψουσ κλιπ 3.5mm για 

κανονικοφσ ιςτοφσ. 

117 

Αυτόματο ςυρραπτικό 
εργαλείο, ευκείασ 
ςυρραφισ, με μια 

χειρολαβι ςφγκλιςθσ-
πυροδότθςθσ και 

δυνατότθτα αυτόματθσ και 
χειροκίνθτθσ τοποκζτθςθσ 
του πφρου για αυξθμζνθ 

λειτουργικότθτα. Με 
ιςχυροφσ αγκτιρεσ 

ορκογϊνιασ διατομισ, για 
περιςςότερθ αντοχι ςτισ 

παράπλευρεσ πιζςεισ, 
μικουσ ςυρραφισ 45mm 

και φψουσ κλιπ 3.5mm για 
κανονικοφσ ιςτοφσ. 

331622
00-5 

225,0000 5 3 1.125,0000 675,0000 8 1.800,0000 432,0000 2.232,0000 

118 

Αυτόματο ςυρραπτικό 
εργαλείο, ευκείασ 
ςυρραφισ, με μια 

χειρολαβι ςφγκλιςθσ-
πυροδότθςθσ και 

δυνατότθτα αυτόματθσ και 
χειροκίνθτθσ τοποκζτθςθσ 
του πφρου για αυξθμζνθ 

λειτουργικότθτα. Με 
ιςχυροφσ αγκτιρεσ 

ορκογϊνιασ διατομισ, για 
περιςςότερθ αντοχι ςτισ 

παράπλευρεσ πιζςεισ, 
μικουσ ςυρραφισ 90mm 

και φψουσ κλιπ 4,8mm για 
παχφσ ιςτοφσ. 

331622
00-5 

225,0000 5 5 1.125,0000 1.125,0000 10 2.250,0000 540,0000 2.790,0000 

119 

Ανταλλακτικι κεφαλι για 
αυτόματο ςυρραπτικό 

εργαλείο, ευκείασ 
ςυρραφισ. Με ιςχυροφσ 

αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 
διατομισ, για περιςςότερθ 
αντοχι ςτισ παράπλευρεσ 
πιζςεισ, μικουσ ςυρραφισ 

60mm και φψουσ κλιπ 
3.5mm για κανονικοφσ 

ιςτοφσ. 

331622
00-5 

106,0000 3 3 318,0000 318,0000 6 636,0000 152,6400 788,6400 

120 

Ανταλλακτικι κεφαλι για 
αυτόματο ςυρραπτικό 

εργαλείο, ευκείασ 
ςυρραφισ. Με ιςχυροφσ 

αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 
διατομισ, για περιςςότερθ 
αντοχι ςτισ παράπλευρεσ 
πιζςεισ, μικουσ ςυρραφισ 

45mm και φψουσ κλιπ 
3.5mm για κανονικοφσ 

ιςτοφσ. 

331622
00-5 

106,0000 3 3 318,0000 318,0000 6 636,0000 152,6400 788,6400 

121 

Ανταλλακτικι κεφαλι για 
αυτόματο ςυρραπτικό 

εργαλείο, ευκείασ 
ςυρραφισ. Με ιςχυροφσ 

αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 
διατομισ, για περιςςότερθ 
αντοχι ςτισ παράπλευρεσ 
πιζςεισ, μικουσ ςυρραφισ 

90mm και φψουσ κλιπ 
4,8mm για παχφσ ιςτοφσ. 

331622
00-5 

106,0000 3 3 318,0000 318,0000 6 636,0000 152,6400 788,6400 
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122 

Λαβίδα θλεκτροκερμικισ 
ςυγκόλλθςθσ και διατομισ 
αγγείων ζωσ και 7 ΜΜ, με 
αυτόματθ ολοκλιρωςθ του 

κφκλου απολίνωςθσ για 
περιςςότερθ αςφάλεια ςε 
1-4 sec. Με χειροδιακόπτθ, 
κλείδωμα χειρολαβισ και 

ξεχωριςτι ςκανδάλθ 
μθχανικισ κοπισ, με κυρτζσ 
επικαλυμζνεσ ςιαγϊνεσ με 
νανουλικό, αμφίδρομου 

ανοίγματοσ, κατά 14ο 
μικουσ 36mm, μικουσ 

κοπισ 34mm, 
περιςτρεφόμενθ κατά 180ο, 
παραλλθλόγραμμου άξονα 
μικουσ 18cm  για καλφτερθ 

λειτουργικότθτα. 

331622
00-5 

765,0000 20 20 
15.300,000

0 
15.300,0000 40 

30.600,000
0 

7.344,000
0 

37.944,0000 

123 

Αυτόματο ευκφγραμμο 
ςυρραπτικό εργαλείο, 

αρκροφμενο και 
περιςτρεφόμενο με 
ςτακερό ςτυλεό και 

κλείδωμα κεφαλισ για 
αυξθμζνθ λειτουργικότθτα, 

μικουσ ςυρραφισ 55mm 
και κλιπ φψουσ 4,8mm για 

παχείσ ιςτοφσ 

331622
00-5 

490,0000 5 5 2.450,0000 2.450,0000 10 4.900,0000 
1.176,000

0 
6.076,0000 

124 

Λαβίδα θλεκτροκερμικισ 
ςυγκόλλθςθσ και διατομισ 

αγγείων ζωσ και 7 ΜΜ, 
νζασ τεχνολογίασ, άκρου 

Maryland με κυρτζσ 
επικαλυμζνεσ ςιαγϊνεσ με 
νανουλικό με μονόπλευρο 
άνοιγμα μικουσ 20mm και 

ενςωματωμζνθ λάμα 
διατομισ ιςτϊν για 

περιςςότερθ αςφάλεια ςε 
1-4 sec. Με ςτυλεό μικουσ 

23 cm για ανοιχτι , 
διάμετρο 5mm με 

δυνατότθτα περιςτροφισ 
350ο με μικοσ ςυγκόλλθςθσ 

θλεκτροδίου 20mm και 
μικοσ κοπισ 18mm, με 

ενςωματωμζνο καλϊδιο. 
Με δυνατότθτα 

ενεργοποίθςθσ  από τθ 
χειρολαβι ι και 
ποδοδιακόπτθ. 

331622
00-5 

765,0000 10 5 7.650,0000 3.825,0000 15 
11.475,000

0 
2.754,000

0 
14.229,0000 

125 

Ψαλιδοειδισ λαβίδα 
θλεκτροκερμικισ 

ςυγκόλλθςθσ και διατομισ 
αγγείων και ςφντθξθσ 
ιςτϊν, με αυτόματθ 

ολοκλιρωςθ του κφκλου 
απολίνωςθσ, ξεχωριςτι 

ςκανδάλθ μθχανικι κοπισ 
και χειροδιακόπτθ 
ενεργοποίθςθσ για 

περιςςότερθ αςφάλεια ςε 
2-4 sec. Συνολικοφ μικουσ 

18.8 cm, μικουσ 
ςυγκόλλθςθσ 16.5mm, 

κυρτά άκρα και άνοιγμα 
ςιαγϊνων 28 μοίρεσ για 

περιςςότερθ 
λειτουργικότθτα. 

331622
00-5 

678,0000 10 6 6.780,0000 4.068,0000 16 
10.848,000

0 
2.603,520

0 
13.451,5200 
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126 

Μπλοφηεσ χειρουργείου 
μιασ χριςεωσ μζγεκοσ XL, 

υπζρ-ενιςχυμζνεσ,από sms 
(40 gr) υλικό,με 

κερμοκόλλθςθ ςε όλο το 
μικοσ των 

ραφϊν(αδιαπζραςτεσ ςτα 
υγρά) μικοσ μποφηασ 140 

cm. 

331622
00-5 

3,3000 5000 500 
16.500,000

0 
1.650,0000 5500 

18.150,000
0 

4.356,000
0 

22.506,0000 

127 

Εργαλεία διατομισ-
ςυρραφισ κοπτοράπτεσ 

55mm με δφο 
αλλθλοκαλυπτόμενεσ 
γραμμζσ ςυρραφισ, 

εκατζρωκεν τθσ γραμμισ 
διατομισ με ςυνολικά 56 

κλιπσ και φψοσ 3,85mm για 
κανονικοφσ ιςτοφσ 

331622
00-5 

195,0000 0 20 0,0000 3.900,0000 20 3.900,0000 936,0000 4.836,0000 

128 
Ανταλλακτικζσ καςζτεσ για 

τα παραπάνω εργαλεία 
331622

00-5 
82,0000 0 20 0,0000 1.640,0000 20 1.640,0000 393,6000 2.033,6000 

129 

Εργαλείο ευκείασ 
ςυρραφισ-διατομισ ιςτϊν 

με νζα κοπτικι λάμα ςε 
κάκε επαναφόρτιςθ και 

μθχανιςμό αποφυγισ 
προπυροδότθςθσ για 

περιςςότερθ αςφάλεια. Με 
ιςχυροφσ αγκτιρεσ 

ορκογϊνιασ διατομισ για 
περιςςότερθ αντοχι ςτισ 

παράπλευρεσ πιζςεισ, 
μικουσ ςυρραφισ 60mm με 
κλιπ 3.8mm για κανονικοφσ 

ιςτοφσ 

331622
00-5 

280,0000 50 50 
14.000,000

0 
14.000,0000 100 

28.000,000
0 

6.720,000
0 

34.720,0000 

130 

Ανταλλακτικι κεφαλι με 
κοπτικι λάμα και ιςχυροφσ 

αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 
διατομισ για περιςςότερθ 
αντοχι ςτισ παράπλευρεσ 

πιζςεισ, για εργαλείο 
ευκείασ ςυρραφισ-

διατομισ ιςτϊν μικουσ 
ςυρραφισ μικουσ 

ςυρραφισ 60mm και κλιπ 
φψουσ 3,8mm για 

κανονικοφς ιςτοφσ. 

331622
00-5 

144,0000 100 65 
14.400,000

0 
9.360,0000 165 

23.760,000
0 

5.702,400
0 

29.462,4000 

131 

Εργαλεία διατομισ-
ςυρραφισ κοπτοράπτεσ 

75mm με δφο 
αλλθλοκαλυπτόμενεσ 
γραμμζσ ςυρραφισ, 

εκατζρωκεν τθσ γραμμισ 
διατομισ με ςυνολικά 76 

κλιπσ και φψοσ 3,85mm για 
κανονικοφσ ιςτοφσ. 

331622
00-5 

212,0000 0 10 0,0000 2.120,0000 10 2.120,0000 508,8000 2.628,8000 

132 
Ανταλλακτικζσ καςζτεσ για 

τα παραπάνω εργαλεία 
331622

00-5 
88,0000 0 10 0,0000 880,0000 10 880,0000 211,2000 1.091,2000 

133 

Βιοαπορροφιςιμοσ 
ςπόγγοσ 10x10cm ίππειου 
κολλαγόνου,με αντιβίωςθ 

κεϊκισ γενταμυκίνθσ. 

331622
00-5 

239,0000 5 5 1.195,0000 1.195,0000 10 2.390,0000 573,6000 2.963,6000 

134 

Βιοαπορροφιςιμοσ 
ςπόγγοσ 5x20cm ίππειου 

κολλαγόνου,με αντιβίωςθ 
κεϊκισ γενταμυκίνθσ. 

331622
00-5 

239,0000 5 5 1.195,0000 1.195,0000 10 2.390,0000 573,6000 2.963,6000 

135 
Σφςτθμα ςυγκράτθςθσ 

ςωλινων με 2 
Αυτοκόλλθτεσ Ταινίεσ 

331622
00-5 

0,7500 0 500 0,0000 375,0000 500 375,0000 90,0000 465,0000 

136 

Αποςτειρωμζνοσ ςτυλεόσ 
διακερμίασ  με δφο 

μπουτόν μ.χ. και φισ με 
τρεισ ακίδεσ. 

331622
00-5 

0,9380 2000 1000 1.876,0000 938,0000 3000 2.814,0000 675,3600 3.489,3600 
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137 

Εργαλεία αυτόματθσ 
απολίνωςθσ αγγείων μίασ 

χριςεωσ με ζνα ςτάδιο 
πυροδότθςθσ και 

επαναφόρτιςθσ, μθχανιςμό 
ςφγκλιςθσ των κλίπσ από 
ζξω προσ τα μζςα, με 15 

μεγάλα κλίπσ και 
αντιολιςκθτικοφσ 
βεντουηοκφλακεσ 

331622
00-5 

105,0000 18 0 1.890,0000 0,0000 18 1.890,0000 453,6000 2.343,6000 

138 

Εργαλεία αυτόματθσ 
απολίνωςθσ αγγείων μίασ 

χριςεωσ με ζνα ςτάδιο 
πυροδότθςθσ και 

επαναφόρτιςθσ, μθχανιςμό 
ςφγκλιςθσ των κλίπσ από 
ζξω προσ τα μζςα, με 30 

μεςαία κλίπσ και 
αντιολιςκθτικοφσ 

βεντουηοκφλακεσ κακϊσ και 
μθχανιςμό τφπου 

καςτάνιασ. 

331622
00-5 

105,0000 18 0 1.890,0000 0,0000 18 1.890,0000 453,6000 2.343,6000 

139 

Εργαλεία αυτόματθσ 
απολίνωςθσ αγγείων μίασ 

χριςεωσ με ζνα ςτάδιο 
πυροδότθςθσ και 

επαναφόρτιςθσ, μθχανιςμό 
ςφγκλιςθσ των κλίπσ από 
ζξω προσ τα μζςα, με 20 

μικρά κλίπσ και 
αντιολιςκθτικοφσ 
βεντουηοκφλακεσ 

331622
00-5 

105,0000 18 0 1.890,0000 0,0000 18 1.890,0000 453,6000 2.343,6000 

140 

Εργαλείο ευκείασ 
ςυρραφισ-διατομισ ιςτϊν 

με νζα κοπτικι λάμα ςε 
κάκε επαναφόρτιςθ και 

μθχανιςμό αποφυγισ 
προπυροδότθςθσ για 

περιςςότερθ αςφάλεια. Με 
ιςχυροφσ αγκτιρεσ 

ορκογϊνιασ διατομισ για 
περιςςότερθ αντοχι ςτισ 

παράπλευρεσ πιζςεισ, 
μικουσ ςυρραφισ 60mm με 

κλιπ 4.8mm για παχφσ 
ιςτοφσ 

331622
00-5 

280,0000 20 0 5.600,0000 0,0000 20 5.600,0000 
1.344,000

0 
6.944,0000 

141 

Ανταλλακτικι κεφαλι με 
κοπτικι λάμα και ιςχυροφσ 

αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 
διατομισ για περιςςότερθ 
αντοχι ςτισ παράπλευρεσ 

πιζςεισ, για εργαλείο 
ευκείασ ςυρραφισ-

διατομισ ιςτϊν μικουσ 
ςυρραφισ μικουσ 

ςυρραφισ 60mm και κλιπ 
φψουσ 4,8mm για παχφσ 

ιςτοφσ. 

331622
00-5 

144,0000 20 0 2.880,0000 0,0000 20 2.880,0000 691,2000 3.571,2000 
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142 

Επαναφορτιηόμενο 
εργαλείο ευκείασ 

ςυρραφισ, διατομισ, 
αναςτόμωςθσ με 

πιςτολοειδι λαβι και 
δυνατότθτα άρκρωςθσ ςε 

δζκα προκακοριςμζνεσ 
κζςεισ, μικουσ 6 εκ. 

Δυνατότθτα άνοιγματοσ των 
ςιαγόνων του εργαλείου 

απο τθν χειρολαβι 
πυροδότθςθσ. Να δζχεται 

κεφαλζσ ευκείεσ, 
αρκροφμενεσ, αρκροφμενεσ 

με καμπυλωτι μφτθ, 
αρκροφμενεσ με προ 

εγκαταςτθμζνο ενιςχυτικό 
γραμμϊν ςυρραφισ και 

θμικυκλίου με 
ενςωματωμζνθ κοπτικι 

λάμα, κλιμακωτι ςχεδίαςθ 
κεφαλισ, ςτακερό άκμονα, 
τουλάχιςτον τζςςερα κλιπ 
πζραν του τελικοφ ςθμείου 
τθσ γραμμισ διατομισ και 

μθχανιςμό αποφυγισ 
επαναπυροδότθςθσ. Σε 

μεγζκθ ςυρραφισ 30,45,60 
mm και διαφορετικό 

μζγεκοσ ποδιοφ κλιπ ςε 
κάκε μία από τισ τρεισ 

γραμμζσ ςυρραφισ, για 
διάφορα πάχθ ιςτϊν. Να 

δφναται δυνατότθτα 
πυροδότθςθσ του 

εργαλείου για τουλάχιςτον 
25 φορζσ, για μεγαλφτερθ 

οικονομία. 

331622
00-5 

260,0000 8 2 2.080,0000 520,0000 10 2.600,0000 624,0000 3.224,0000 

143 

Ανταλλακτικζσ καςζτεσ, 
αρκροφμενεσ, με 
καμπυλωτι μφτθ, 

θμικυκλίου, με 
προεγκαταςτθμζνο 
ενιςχυτικό γραμμϊν 

ςυρραφισ, εφοδιαςμζνεσ 
με λάμα, για όλα τα 

παραπάνω εργαλεία με 
διαφορετικό φψοσ ποδιοφ 

κλιπ ςε κάκε γραμμι 
ςυρραφισ και μθχανιςμό 

αποφυγισ 
επαναπυροδότθςθσ, είναι 

ςυμβατζσ με μθχανικό αλλά 
και θλεκτρικό ενδοςκοπικό 

εργαλείο ςυρραφισ-
διατομισ-αναςτόμωςθσ, για 
αυξθμζνθ λειτουργικότθτα 

και οικονομία, ςε 
διαςτάςεισ 60mm, 60mm 
κεφαλισ θμικυκλίου και 

60mm με 
προεγκατεςτθμζνο 

ενιςχυτικό γραμμϊν 
ςυρραφισ 

331622
00-5 

395,0000 25 10 9.875,0000 3.950,0000 35 
13.825,000

0 
3.318,000

0 
17.143,0000 

144 

Εργαλείο ευκείασ 
ςυρραφισ-διατομισ ιςτϊν 

με νζα κοπτικι λάμα ςε 
κάκε επαναφόρτιςθ και 

μθχανιςμό αποφυγισ 
προπυροδότθςθσ για 

περιςςότερθ αςφάλεια. Με 
ιςχυροφσ αγκτιρεσ 

ορκογϊνιασ διατομισ για 

331622
00-5 

465,0000 5 0 2.325,0000 0,0000 5 2.325,0000 558,0000 2.883,0000 
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περιςςότερθ αντοχι ςτισ 
παράπλευρεσ πιζςεισ, 

μικουσ ςυρραφισ 100mm 
με κλιπ 4.8mm για παχφσ 

ιςτοφσ 

145 

Ανταλλακτικι κεφαλι με 
κοπτικι λάμα και ιςχυροφσ 

αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 
διατομισ για περιςςότερθ 
αντοχι ςτισ παράπλευρεσ 

πιζςεισ, για εργαλείο 
ευκείασ ςυρραφισ-

διατομισ ιςτϊν μικουσ 
ςυρραφισ μικουσ 

ςυρραφισ 100mm και κλιπ 
φψουσ 4,8mm για παχφσ 

ιςτοφσ. 

331622
00-5 

319,0000 5 0 1.595,0000 0,0000 5 1.595,0000 382,8000 1.977,8000 

146 

Κυκλικοί αναςτομωτιρεσ με 
τριπλι γραμμι ςυρραφισ, 

κυρτοί με ιςχυροφσ 
αγκτιρεσ (κλιπσ) τιτανίου 

κλιμακωτισ ςχεδίαςθσ 
διαφορετικοφ φψουσ ( 

3,0mm -3,5mm - 4,0mm ) 
,για κανονικοφσ - παχείσ 
ιςτοφσ με ανακλινόμενθ 

κεφαλι.  Για ανοιχτζσ 
επεμβάςεισ μικουσ 22 εκ. 
και υψθλζσ αναςτομϊςεισ 
μικουσ 35 εκ. Σε διάμετρο 

28 χιλ. 

331622
00-5 

550,0000 2 2 1.100,0000 1.100,0000 4 2.200,0000 528,0000 2.728,0000 

147 

Κυκλικοί αναςτομωτιρεσ με 
τριπλι γραμμι ςυρραφισ, 

κυρτοί με ιςχυροφσ 
αγκτιρεσ (κλιπσ) τιτανίου 

κλιμακωτισ ςχεδίαςθσ 
διαφορετικοφ φψουσ ( 

3,0mm -3,5mm - 4,0mm ) 
,για κανονικοφσ - παχείσ 
ιςτοφσ με ανακλινόμενθ 

κεφαλι.  Για ανοιχτζσ 
επεμβάςεισ μικουσ 22 εκ. 
και υψθλζσ αναςτομϊςεισ 
μικουσ 35 εκ. Σε διάμετρο 

31 χιλ. 

331622
00-5 

550,0000 2 2 1.100,0000 1.100,0000 4 2.200,0000 528,0000 2.728,0000 

148 

Κυκλικοί αναςτομωτιρεσ με 
τριπλι γραμμι ςυρραφισ, 

κυρτοί με ιςχυροφσ 
αγκτιρεσ (κλιπσ) τιτανίου 

κλιμακωτισ ςχεδίαςθσ 
διαφορετικοφ φψουσ ( 

3,0mm -3,5mm - 4,0mm ) 
,για κανονικοφσ - παχείσ 
ιςτοφσ με ανακλινόμενθ 

κεφαλι.  Για ανοιχτζσ 
επεμβάςεισ μικουσ 22 εκ. 
και υψθλζσ αναςτομϊςεισ 
μικουσ 35 εκ. Σε διάμετρο 

33 χιλ. 

331622
00-5 

550,0000 2 2 1.100,0000 1.100,0000 4 2.200,0000 528,0000 2.728,0000 

149 

Εργαλείο κυκλικισ 
αναςτόμωςθσ διαμζτρου 

21mm και μικουσ ςτυλεοφ 
22cm & 35 cm με 

ανακλινόμενο χαμθλοφ 
προφίλ άκμονα για 

αυξθμζνθ αςφάλεια, μια 
χειρολαβι, με ιςχυροφσ 
αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 

διατομισ για περιςςότερθ 
αντοχι ςτισ παράπλευρεσ 
πιζςεισ και μζγεκοσ κλιπ 

3,5mm. 

331622
00-5 

455,0000 5 0 2.275,0000 0,0000 5 2.275,0000 546,0000 2.821,0000 
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150 

Λαβίδα θλεκτροκερμικισ 
ςυγκόλλθςθσ και διατομισ 

αγγείων ζωσ 7mm, με 
ταυτόχρονθ χριςθ 

τεχνολογίασ υπεριχων και 
προθγμζνθσ διπολικισ 

ενζργειασ.Με 
χειροδιακόπτθ και 

ξεχωριςτι ςκανδάλθ κοπισ 
μζςω τεχνολογίασ 

υπεριχων με κυρτζσ 
ςιαγόνεσ μικουσ 

τουλάχιςτον 16mm 
περιςτρεφόμενθ κατα 

τουλάχιςτον 180 μοίρεσ 
παραλλθλόγραμου άξονα 

μικουσ 20cm και διαμζτρου 
5mm. 

331622
00-5 

650,0000 2 2 1.300,0000 1.300,0000 4 2.600,0000 624,0000 3.224,0000 

151 

Εργαλείο διπολικισ για 
ςυγκόλλθςθ και διατομι 

αγγείων εωσ 
7mm,αυτόματθ 

ολοκλιρωςθ του κφκλου 
απολίνωςθσ και θχθτικι 
επιβεβαίωςθ ,με κυρτά 
άκρα μικουσ 38mm και 
ενςωματωμζνθ κοπτικι 

λάμα, κλειδωμα 
χειρολαβισ,ξεχωριςτά 

κομβία ενεργοποίθςθς και 
κοπισ μικοσ 20 cm και 

τεχνολογία 
προςαρμοηόμενθς 

ενζργειας ςτον ιςτό. 

331622
00-5 

678,0000 2 6 1.356,0000 4.068,0000 8 5.424,0000 
1.301,760

0 
6.725,7600 

152 

Ψαλιδοειδισ λαβίδα 
θλεκτροκερμικισ 

ςυγκόλλθςθσ και διατομισ 
αγγείων και ςφντθξθσ 
ιςτϊν, με αυτόματθ 

ολοκλιρωςθ του κφκλου 
απολίνωςθσ, ξεχωριςτι 

ςκανδάλθ μθχανικι κοπισ 
και χειροδιακόπτθ 
ενεργοποίθςθσ για 

περιςςότερθ αςφάλεια. Με 
ενςωματωμζνο καλϊδιο,  

επιτρζπει ςυγκόλλθςθ 
αγγείων, λεμφαγγείων και 

ιςτϊν πάχουσ μζχρι  και 
7mm. χωρίσ τον κίνδυνο 
κερμικισ διαςποράσ και 

καταςτροφισ του ιςτοφ, με 
οπτικό και  θχθτικό ςιμα 

επιβεβαίωςθσ τθσ 
ςυγκόλλθςθσ  του αγγείου 

ςε 2-4 δευτερόλεπτα. 
Συνολικοφ μικουσ 21 cm, με 

κυρτζσ λεπτζσ ςιαγόνεσ, 
επικαλλυμζνεσ με 

αντικολλθτικό  νανοχλικό. 

331622
00-5 

765,0000 4 0 3.060,0000 0,0000 4 3.060,0000 734,4000 3.794,4000 

153 

Λαβίδα θλεκτροκερμικισ 
ςυγκόλλθςθσ και διατομισ 

αγγείων ζωσ 7mm, με 
ταυτόχρονθ χριςθ 

τεχνολογίασ υπεριχων και 
προθγμζνθσ διπολικισ 

ενζργειασ.Με 
χειροδιακόπτθ και 

ξεχωριςτι ςκανδάλθ κοπισ 
μζςω τεχνολογίασ 

υπεριχων με κυρτζσ 
ςιαγόνεσ μικουσ 

τουλάχιςτον 16mm 

331622
00-5 

650,0000 2 2 1.300,0000 1.300,0000 4 2.600,0000 624,0000 3.224,0000 
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περιςτρεφόμενθ κατα 
τουλάχιςτον 180 μοίρεσ 

παραλλθλόγραμου άξονα 
μικουσ 20cm και διαμζτρου 

9 mm. 

154 

Αιμοςτατικό από 
οξειδωμζνθ κυτταρίνθ 
εμποτιςμζνο με άλατα, 
τριλυςίνθ  trilysine και 
ενεργι πολφ-αικυλενο-

γλυκόλθ (PEG) ςε διάςταςθ 
5 Χ 10 cm  

331622
00-5 

390,0000 2 2 780,0000 780,0000 4 1.560,0000 374,4000 1.934,4000 

   ΣΥΝΟΛΟ  1         
281.600,34

5 
142.593,205 172206 424.193,55 

101.806,4
52 

526.000,00 

 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ  ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ           

155 

Βελόνα πνευµοπεριτοναίου 
(Verres) με επικάλυψθ 

ςιλικόνθσ αποςτειρωµζνθ 
µίασ χριςθσ µε θχθτικι και 

οπτικι επιβεβαίωςθ, µε 
χριςθ οροφ χωρίσ κίνδυνο 
διαφυγισ CO2 και ςφνδεςθ 
Luer-Lock µικουσ 120 mm 

(+/-5 mm). 

331620
00-3 

21,0000 14 10 294,0000 210,0000 24 504,0000 120,9600 624,9600 

156 

Βελόνα πνευµοπεριτοναίου 
(Verres) με επικάλυψθ 

ςιλικόνθσ αποςτειρωµζνθ 
µίασ χριςθσ µε θχθτικι και 

οπτικι επιβεβαίωςθ, µε 
χριςθ οροφ χωρίσ κίνδυνο 
διαφυγισ CO2 και ςφνδεςθ 
Luer-Lock µικουσ 150 mm 

(+/-5 mm). 

331620
00-3 

33,0000 3 3 99,0000 99,0000 6 198,0000 47,5200 245,5200 

157 

Σωλινασ παροχισ CO2 
ειδικά για ςυςκευζσ 

διόγκωςθσ 
πνευµοπεριτοναίου 

αποςτειρωµζνοσ µίασ 
χριςθσ τουλάχιςτον 3 

µζτρων µε ενςωµατωµζνο 
αντιµικροβιακό φίλτρο και 

ςφνδεςθ Luer-Lock ςυμβατά 
με τα μθχανιματα 

πνευμοπεριτοναίου των 
νοςοκομείων. 

331620
00-3 

18,0000 2 40 36,0000 720,0000 42 756,0000 181,4400 937,4400 

158 

Σφςτθµα πλφςθσ - ζκπλυςθσ 
διαµζτρου 5mm και µικουσ 
30 cm (απόκλιςθ +/- 10%) 
που να διακζτει ςωλινα - 
αναρρόφθςθσ και ζγχυςθσ 

µε ςφςτθµα ςφνδεςθσ Υ (για 
δφο οροφσ) και λαβι τφπου 

τροµπζτασ. 

331620
00-3 

55,0000 1 0 55,0000 0,0000 1 55,0000 13,2000 68,2000 

159 
Εργαλείο κακιλωςθσ 

ραµµάτων με επικάλυψθ 
ςιλικόνθσ. 

331620
00-3 

54,0000 24 10 1.296,0000 540,0000 34 1.836,0000 440,6400 2.276,6400 

160 
Λαπαροςκοπικόσ 

Ρροωκθτιρασ κόµπων 5 
mm. 

331620
00-3 

23,0000 2 2 46,0000 46,0000 4 92,0000 22,0800 114,0800 

161 

Ενδοςκοπικόσ βρόχοσ µε 
ράµµα πολφκλωνο µζςθσ 

απορρόφθςθσ Νο 0, µικουσ 
53 cm (+,- 1 cm). 

331620
00-3 

38,0000 30 0 1.140,0000 0,0000 30 1.140,0000 273,6000 1.413,6000 

162 

Ενδοςκοπικόσ βρόχοσ µε 
ράµµα πολφκλωνο µζςθσ 

απορρόφθςθσ Νο 2/0, 
µικουσ 53 cm (+,- 1 cm). 

331620
00-3 

38,0000 15 12 570,0000 456,0000 27 1.026,0000 246,2400 1.272,2400 
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163 

Εργαλείο ενδοςκοπικισ 
απολίνωςθσ διαμζτρου 

10mm, με δυο ξεχωριςτά 
ςτάδια λειτουργίασ 

(φόρτιςθσ και τοποκζτθςθσ 
του κλιπ) κακϊσ και 
ξεχωριςτι ςκανδάλθ 

φόρτιςθσ του κλιπ και 
ξεχωριςτι ςκανδάλθ 

τοποκζτθςθσ του κλιπ, για 
αποφυγι τραυματιςμοφ 

των ιςτϊν κατά τθν 
αυτόματθ φόρτιςθ του κλιπ 
και μεγαλφτερθ αςφάλεια. 

Με δυνατότθτα μερικοφ 
κλειςίματοσ του κλιπ για 

τθν διεξαγωγι 
χολαγγειογραφίασ. Να 

διακζτει 20 κλιπ τιτανίου 
μεςαίου-μεγάλου μεγζκουσ 

με βεντουηοκφλακεσ για 
αποφυγι ολίςκθςθσ του 

ιςτοφ από το κλιπ. 

331620
00-3 

121,0000 85 3 
10.285,000

0 
363,0000 88 

10.648,000
0 

2.555,520
0 

13.203,5200 

164 

Εργαλείο ενδοςκοπικισ 
απολίνωςθσ διαμζτρου 

10mm, με δυο ξεχωριςτά 
ςτάδια λειτουργίασ 

(φόρτιςθσ και τοποκζτθςθσ 
του κλιπ) κακϊσ και 
ξεχωριςτι ςκανδάλθ 

φόρτιςθσ του κλιπ και 
ξεχωριςτι ςκανδάλθ 

τοποκζτθςθσ του κλιπ, για 
αποφυγι τραυματιςμοφ 

των ιςτϊν κατά τθν 
αυτόματθ φόρτιςθ του κλιπ 
και μεγαλφτερθ αςφάλεια. 

Με δυνατότθτα μερικοφ 
κλειςίματοσ του κλιπ για 

τθν διεξαγωγι 
χολαγγειογραφίασ. Να 

διακζτει 15 κλιπ τιτανίου 
μεγάλου μεγζκουσ με 
βεντουηοκφλακεσ για 

αποφυγι ολίςκθςθσ του 
ιςτοφ από το κλιπ. 

331620
00-3 

148,0000 10 3 1.480,0000 444,0000 13 1.924,0000 461,7600 2.385,7600 

165 

Αυτόματθ ενδοςκοπικι 
λαβίδα απολίνωςθσ 

αγγείων διαμζτρου 5mm, 
μίασ χριςθσ με χαμθλοφ 

προφίλ ςιαγϊνεσ για 
καλφτερθ ορατότθτα κατά 
τθν τοποκζτθςθ των clips, 

με ενα ι δφο ςτάδια 
πυροδότθςθσ και 

εφαρμογισ των clips. Να 
διακζτει περιςτροφι 

ςτυλεοφ κατά 360˚, να είναι 
προφορτωμζνο με 15 clips 
τιτανίου μεγζκουσ μεςαίο-

μεγάλο (M/L), με 
αντιολιςκθτικι επιφάνεια 

για τθν ιςχυρι ςυγκράτθςθ 
των ιςτϊν. Να διακζτει 

οπτικι, χρωματικι ζνδειξθ 
των τριϊν τελευταίων clips. 

Να ζχει θχθτικι ζνδειξθ 
αςφαλοφσ ςφγκλιςθσ των 

clips. Να επιτρζπει τθ 
κακιλωςθ κακετιρα 
χολαγγειογραφείασ. 

331620
00-3 

265,0000 5 0 1.325,0000 0,0000 5 1.325,0000 318,0000 1.643,0000 
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166 

Αυτόματα ενδοςκοπικά 
εργαλεία απολίνωςθσ 

αγγείων με 
περιςτρεφόμενο ςτειλεό 
360o, εφοδιαςμζνα με 20 
clips τιτανίου μεςαίου / 
μεγάλου μεγζκουσ, με 

διάμετρο ςτειλεοφ 10 mm, 
με ζνα ςτάδιο φόρτιςθσ-

πυροδότθςθσ και 
μθχανιςμό αςφαλοφσ 

ςυγκράτθςθσ του clip ςτισ 
ςιαγόνεσ του εργαλείου, με 
δυνατότθτα εξαγωγισ του 
εργαλείου από το τροκάρ 

με ι χωρίσ κλιπ ςτισ 
ςιαγϊνεσ του εργαλείου. Το 
μικοσ του κλειςτοφ κλιπ να 

είναι πάνω από 8,5mm. 

331620
00-3 

140,0000 0 10 0,0000 1.400,0000 10 1.400,0000 336,0000 1.736,0000 

167 

Σφςτθµα τροκάρ διαµζτρου 
5mm και µικουσ 70 mm  (+ 

/ - 1cm)  ελαχίςτου 
τραφµατοσ µε ατραυµατικό 

διαςτολζα και ακτινωτό 
διαταςςόµενο κανάλι 

ειςαγωγισ. 

331620
00-3 

117,0000 1 2 117,0000 234,0000 3 351,0000 84,2400 435,2400 

168 

Σφςτθµα τροκάρ διαµζτρου 
2-3mm και µικουσ 70 mm 
ελαχίςτου τραφµατοσ µε 

ατραυµατικό διαςτολζα και 
ακτινωτό διαταςςόµενο 

κανάλι ειςαγωγισ. 

331620
00-3 

214,0500 1 0 214,0500 0,0000 1 214,0500 51,3720 265,4220 

169 

Τροκαρ διαμετρου 12mm, 
με αιχμθρο ακρο ςχθματοσ 
νυςτεριου v αμφιπλευρθσ 
κοπθσ, 100mm διαφανθ 

ραβδωτθ κανουλα 
λοξευμενου ακρου (που να 

εφαρμόηει ςε όλων των 
ειδϊν τα τροκάρ) και 

ατραυματικο καλυμμα 
αςφαλειασ τθσ λογχθσ για 

ελαχιςτοποιθςθ του 
τραυματοσ και προςταςια 
των ςπλαχνων, με διπλθ 

βαλβιδα 
αεροςτεγανοτθτασ, 

δυνατοτθτα αφαιρεςθσ του 
ανω μερουσ τθσ κανουλασ 

για εξαγωγθ 
παραςκευαςματων χωρισ 

απωλεια 
πνευμοπεριτοναιου και 

βαλβιδα CO2 τριων 
δρομων. 

331620
00-3 

70,0000 20 2 1.400,0000 140,0000 22 1.540,0000 369,6000 1.909,6000 

170 

Αυτοςυγκρατοφμενο 
πλιρεσ ςφςτθμα τροκάρ με 
ςτειλεό και κάνουλα, διαμ. 

5mm, μικουσ 50mm-
150mm. Να είναι 

αυτοςυγκρατοφμενο με 
ειδικό ςφςτθμα κακιλωςθσ, 

advance fixation, 
αποτελοφμενο από 

μπαλονάκι (χωρίσ λάτεξ) 
και δακτφλιο κακιλωςθσ 

ςτο ζξω κοιλιακό τοίχωμα. 
Να ζχει κοπτικό άκρο λόγχθ 

ςχιματοσ νυςτεριοφ, με 
αυτόματο ςφςτθμα 

οπλιςμοφ και επαναφοράσ 
τθσ λόγχθσ, με ατραυματικι 

αυτόματθ αςπίδα 

331620
00-3 

106,0000 2 0 212,0000 0,0000 2 212,0000 50,8800 262,8800 
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προςταςίασ τθσ λόγχθσ και 
με δυνατότθτα 

αμφίπλευρθσ τοποκζτθςθσ 
του ςτειλεοφ ςτθν κάνουλα. 
Να ζχει θχθτικι και οπτικι 
ζνδειξθ τριϊν ςταδίων τθσ 
κζςθσ τθσ λόγχθσ κατά τθν 
ειςαγωγι. Θ κάνουλα να 

είναι διάφανθ και να φζρει 
βαλβίδα CO2. 

171 

Σφςτθμα τροκάρ με λόγχθ 
ςχιματοσ νυςτεριοφ, 

διαμζτρου 5-11mm, μικουσ 
50mm-150mm, με διαφανι 

κάνουλα, με μθχανιςμό 
οπλιςμοφ και επαναφοράσ 

τθσ λόγχθσ, με 
ενςωματωμζνο 

ςτακεροποιθτι, με δφο 
κζςεισ ςτακεροποίθςθσ 
διαμζςου ράμματοσ. Να 
διακζτει ενςωματωμζνο 

αυτόματο διπλό μειωτιρα 
(επίπεδο και αςτεροειδι), 

χαμθλοφ προφίλ, με 
δυνατότθτα πλιρουσ 

αφαίρεςισ του. Ο ςτειλεόσ 
να είναι αμφίπλευρθσ 

τοποκζτθςθσ ςτθν κάνουλα. 
Να φζρει βαλβίδα CO2. Να 
διακζτει οπτικι και θχθτικι 

ενθμζρωςθ, ςε τρία (3) 
ςτάδια για τθν υποχϊρθςθ 

και τθν επαναφορά τθσ 
αςπίδασ κατά τθν ειςαγωγι 

του τροκάρ. 

331620
00-3 

115,0000 5 2 575,0000 230,0000 7 805,0000 193,2000 998,2000 

172 

Τροκάρ εξωπεριτοναϊκισ 
εφαρµογισ 5mm - 12mm µε 

µπαλόνι άµεςθσ όραςθσ 
αµφοτερόπλευρθσ 

εφαρµογισ οβάλ ςχιµατοσ 
ςυνοδευόµενο από πουάρ 

ζκπτυξθσ. Το τροκάρ να 
ςυνοδεφεται µε τροκάρ 

Hasson εργαςίασ. 

331620
00-3 

385,0000 6 2 2.310,0000 770,0000 8 3.080,0000 739,2000 3.819,2000 

173 

Τροκάρ Hasson 
αυτοςυγκρατοφμενο, με 

ςφςτθμα ςτακεροποίθςθσ 
αποτελοφμενο από 

μπαλόνι, που δε περιζχει 
latex, και κωνικό 

ςτεγανοποιθτι gel με μοχλό 
κλειδϊματοσ ςτο κοιλιακό 

τοίχωμα. Να διακζτει 
ενςωματωμζνο αυτόματο 
διπλό μειωτιρα,επίπεδο 

και αςτεροειδι. Να ζχει δυο 
κζςεισ ςτακεροποίθςθσ 

διαμζςου ράμματοσ, 
διαμζτρου 5-12mm. Να 

διατίκεται ςε δυο μικθ 100 
& 150 mm. 

331620
00-3 

105,0000 3 0 315,0000 0,0000 3 315,0000 75,6000 390,6000 

174 

Σφςτθμα τροκάρ 12 χιλ. 
μικουσ 93 χιλ. τυφλοφ 

ατραυματικοφ άκρου για 
ανοιχτζσ λαπαροςκοπιςεισ 

τφπου Hasson με 
ατραυματικό ςφςτθμα 

ςτακεροποίθςθσ 
αποτελοφμενο από 

331620
00-3 

129,0000 40 1 5.160,0000 129,0000 41 5.289,0000 
1.269,360

0 
6.558,3600 
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αιμοςτατικό ςπόγγο και 
μπαλόνι (να διακζτει 

μετατροπείσ  5 χιλ. - 7/8 χιλ. 
και να ςυνοδεφεται από 

ςφριγγα πλιρωςθσ). 

175 

Τροκάρ Hasson ανοιχτισ 
τεχνικισ ατραυματικό 

διαμζτρου 5mm - 12 mm με 
ενςωματωμζνο 

απορροφθτικό ςπόγγο που 
ςυλλεγει τα υγρά και 

τζςςερισ κζςεισ ραμμάτων. 

331620
00-3 

100,0000 10 1 1.000,0000 100,0000 11 1.100,0000 264,0000 1.364,0000 

176 

Τροκάρ άμεςθσ όραςθσ 
διαφανι ςε όλο το μικοσ 
τουσ, χωρίσ κοπτικι λάμα, 
αλλά με κωνικό άκρο ςε 
γωνία κλίςθσ 30 μοιρϊν, 
αποτελοφμενο από δφο 
πλαςτικά πτερφγια με 

δυνατότθτα διφνθςθσ του 
ιςτοφ ςε ςτειλοειδι και 
πιςτολοειδι λαβι, με 

κωνικό 
ςτεγανοποιθτι,ενςωματωμ
ζνο μοναδικό μειωτιρα με 
κωνικι υποδοχι εργαλείου 
και δυνατότθτα αφαίρεςθσ 

αυτοφ, με ςπογγϊδθ 
απορροφθτικό δακτφλιο 

ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ 
τθσ κάνουλασ, για τον 

περιοριςμό τθσ κθλίδωςθσ 
που προκαλείται κατά τθν 

επανειςαγωγι τθσ 
κάμερασ/εργαλείων, με 

χαμθλότερο προφίλ και δφο 
κζςεισ ςτακεροποίθςθσ 
διαμζςου ράμματοσ. Το 

άκρο τθσ κάνουλασ να είναι 
οβάλ ςχθματίηοντασ γωνία 

45o, διαμζτρου 5mm, 
μικουσ 100mm. 

331620
00-3 

110,0000 2 0 220,0000 0,0000 2 220,0000 52,8000 272,8000 

177 

Τροκάρ άμεςθσ όραςθσ 
διαφανι ςε όλο το μικοσ 
τουσ, χωρίσ κοπτικι λάμα, 
αλλά με κωνικό άκρο ςε 
γωνία κλίςθσ 30 μοιρϊν, 
αποτελοφμενο από δφο 
πλαςτικά πτερφγια με 

δυνατότθτα διφνθςθσ του 
ιςτοφ ςε ςτειλοειδι και 
πιςτολοειδι λαβι, με 

κωνικό 
ςτεγανοποιθτι,ενςωματωμ
ζνο μοναδικό μειωτιρα με 
κωνικι υποδοχι εργαλείου 
και δυνατότθτα αφαίρεςθσ 

αυτοφ, με ςπογγϊδθ 
απορροφθτικό δακτφλιο 

ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ 
τθσ κάνουλασ, για τον 

περιοριςμό τθσ κθλίδωςθσ 
που προκαλείται κατά τθν 

επανειςαγωγι τθσ 
κάμερασ/εργαλείων, με 

χαμθλότερο προφίλ και δφο 
κζςεισ ςτακεροποίθςθσ 
διαμζςου ράμματοσ. Το 

άκρο τθσ κάνουλασ να είναι 
οβάλ ςχθματίηοντασ γωνία 
45o, διαμζτρου 5/12mm, 

μικουσ 100mm. 

331620
00-3 

130,0000 2 3 260,0000 390,0000 5 650,0000 156,0000 806,0000 
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Τροκάρ άμεςθσ όραςθσ 
διαφανι ςε όλο το μικοσ 
τουσ, χωρίσ κοπτικι λάμα, 
αλλά με κωνικό άκρο ςε 
γωνία κλίςθσ 30 μοιρϊν, 
αποτελοφμενο από δφο 
πλαςτικά πτερφγια με 

δυνατότθτα διφνθςθσ του 
ιςτοφ ςε ςτειλοειδι και 
πιςτολοειδι λαβι, με 

κωνικό 
ςτεγανοποιθτι,ενςωματωμ
ζνο μοναδικό μειωτιρα με 
κωνικι υποδοχι εργαλείου 
και δυνατότθτα αφαίρεςθσ 

αυτοφ, με ςπογγϊδθ 
απορροφθτικό δακτφλιο 

ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ 
τθσ κάνουλασ, για τον 

περιοριςμό τθσ κθλίδωςθσ 
που προκαλείται κατά τθν 

επανειςαγωγι τθσ 
κάμερασ/εργαλείων, με 

χαμθλότερο προφίλ και δφο 
κζςεισ ςτακεροποίθςθσ 
διαμζςου ράμματοσ. Το 

άκρο τθσ κάνουλασ να είναι 
οβάλ ςχθματίηοντασ γωνία 
45o, διαμζτρου 5/12mm, 

μικουσ 150mm. 

331620
00-3 

130,0000 0 3 0,0000 390,0000 3 390,0000 93,6000 483,6000 

179 

Τροκάρ άμεςθσ όραςθσ 
διαφανι ςε όλο το μικοσ 
τουσ, χωρίσ κοπτικι λάμα, 
αλλά με κωνικό άκρο ςε 
γωνία κλίςθσ 30 μοιρϊν, 
αποτελοφμενο από δφο 
πλαςτικά πτερφγια με 

δυνατότθτα διφνθςθσ του 
ιςτοφ ςε ςτειλοειδι και 
πιςτολοειδι λαβι, με 

κωνικό 
ςτεγανοποιθτι,ενςωματωμ
ζνο μοναδικό μειωτιρα με 
κωνικι υποδοχι εργαλείου 
και δυνατότθτα αφαίρεςθσ 

αυτοφ, με ςπογγϊδθ 
απορροφθτικό δακτφλιο 

ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ 
τθσ κάνουλασ, για τον 

περιοριςμό τθσ κθλίδωςθσ 
που προκαλείται κατά τθν 

επανειςαγωγι τθσ 
κάμερασ/εργαλείων, με 

χαμθλότερο προφίλ και δφο 
κζςεισ ςτακεροποίθςθσ 
διαμζςου ράμματοσ. Το 

άκρο τθσ κάνουλασ να είναι 
οβάλ ςχθματίηοντασ γωνία 
45o, διαμζτρου 5/15mm, 

μικουσ 100mm. 

331620
00-3 

120,0000 0 1 0,0000 120,0000 1 120,0000 28,8000 148,8000 

180 

Ενδοςκοπικοσ ςακοσ 
περιςυλλογθσ 

παραςκευαςματων, με 
ενδειξθ κατευκυνςθσ 

ανοιγματοσ του ςακου 
ενδο- κοιλιακα, ραμμα 

περιπαρςθσ με δακτυλιο 
κοπθσ, πλθρεσ περιμετρικο 

μεταλλικο ελαςμα 
ανοιγματοσ και 

ςτακεροποιθςθσ, μθκουσ 30 
cm., χωρθτικοτθτασ 220cc, 

με αντοχθ ταςθσ 9500psi, με 

331620
00-3 

122,0000 14 0 1.708,0000 0,0000 14 1.708,0000 409,9200 2.117,9200 
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ςτειλεο εφαρμογθσ 
διαμετρου 10mm. 

181 

Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ 
περιςυλλογισ 

παραςκευαςμάτων 10mm 
από ripstopnylon χωρίσ 

μνιμθ και να αντζχει 
πιζςεισ τουλάχιςτον 13psi. 

Ελάχιςτεσ διαςτάςεισ : 
διάμετροσ ελάςματοσ 

6,0cm, χωρθτικότθτα 275ml. 

331620
00-3 

80,0000 85 70 6.800,0000 5.600,0000 155 
12.400,000

0 
2.976,000

0 
15.376,0000 

182 

Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ 
ςυλλογισ και εξαγωγισ 

παραςκευαςμάτων, 
διαμζτρου 10mm, μιασ 
χριςθσ, με τριγωνικό 

μεταλλικό ζλαςμα 
αυτόματου ανοίγματοσ. Να 
ζχει ενςωματωμζνο ράμμα 

περίπαρςθσ. Να υπάρχει 
δυνατότθτα να ανοίγει και 
να κλείνει ο ςάκοσ πολλζσ 
φορζσ. Ο ςάκοσ να είναι 
από ιςχυρό ανκεκτικό 
υλικό. Να φζρει ςτον 
ςτειλεό ατραυματικι 

εγκοπι για τθν διακοπι του 
ράμματοσ ςτθν εξαγωγι του 

ςάκου χωρίσ τθν ανάγκθ 
άλλου εργαλείου. Να ζχει 

μζγιςτθ χωρθτικότθτα 
215ml. 

331620
00-3 

125,0000 2 0 250,0000 0,0000 2 250,0000 60,0000 310,0000 

183 

Άκρο ψαλίδι διαµζτρου 
5mm µίασ χριςεωσ, που δε 
διαιρείται ςε περιςςότερα 

από δφο μζρθ, για 
λαπαροςκοπικζσ 

επεµβάςεισ, για τισ λαβζσ 
(Microline) που διακζτει το 

νοςοκομείο μασ. 

331620
00-3 

80,0000 0 50 0,0000 4.000,0000 50 4.000,0000 960,0000 4.960,0000 

184 

Άκρο παραςκευισ 
διαµζτρου 5mm µίασ 

χριςεωσ, που δε διαιρείται 
ςε περιςςότερα από δφο 

μζρθ, για λαπαροςκοπικζσ 
επεµβάςεισ, για τισ λαβζσ 

(Microline) που διακζτει το 
νοςοκομείο μασ. 

331620
00-3 

110,0000 0 50 0,0000 5.500,0000 50 5.500,0000 
1.320,000

0 
6.820,0000 

185 

Άκρο ςφλλθψθσ διαµζτρου 
5mm µίασ χριςεωσ, που δε 
διαιρείται ςε περιςςότερα 

από δφο μζρθ, για 
λαπαροςκοπικζσ 

επεµβάςεισ, για τισ λαβζσ 
(Microline) που διακζτει το 

νοςοκομείο μασ. 

331620
00-3 

105,0000 0 61 0,0000 6.405,0000 61 6.405,0000 
1.537,200

0 
7.942,2000 

186 

Ανταλλακτικι καςζτα 
απολίνωςθσ αγγείων µε 20 
clips (+/- 1 κλιπ) τιτανίου 

µεγζκουσ M/L και 
διαµζτρου 10 mm για 

λαπαροςκοπικζσ 
επεµβάςεισ, για τθ λαβίδα 
(Microline) που διακζτει το 

Νοςοκομείο μασ. 

331620
00-3 

75,0000 0 129 0,0000 9.675,0000 129 9.675,0000 
2.322,000

0 
11.997,0000 

187 

Θλεκτρόδιο άγγιςτρου L-
Hook 36cm µίασ χριςθσ 

µονωµζνο ωσ το κατϊτερο 
ςθµείο. 

331620
00-3 

75,0000 2 0 150,0000 0,0000 2 150,0000 36,0000 186,0000 

188 

Άγκιςτρο απϊκθςθσ 
οργάνων 12mm 

πτυςςόμενο μικοσ 45cm 
(απόκλιςθ +/- 1cm) 

331620
00-3 

222,0000 5 1 1.110,0000 222,0000 6 1.332,0000 319,6800 1.651,6800 
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επενδεδυμζνο με 
πολυεςτζρα ϊςτε να είναι 

εντελϊσ ατραυματικό. 

189 

Λαπαροςκοπικό εργαλείο 
κακιλωςθσ πλζγµατοσ 5mm 

και µικουσ 36cm. Να 
περιλαµβάνει 25 

απορροφιςιµα clips 
(πολυδιοξανόνθ / 

πολυγλακτίνθ) ςχιµατοσ 
διπλισ άγκυρασ µε δφο 
ςθµεία κακιλωςθσ για 

αςφαλζςτερθ ςυγκράτθςθ 
του πλζγµατοσ. 

331620
00-3 

400,0000 0 20 0,0000 8.000,0000 20 8.000,0000 
1.920,000

0 
9.920,0000 

190 

Λαπαροςκοπικό εργαλείο 
κακιλωςθσ πλζγματοσ 5mm 

και μικουσ 37cm με 
ενςωματωμζνο χάρακα 
μζτρθςθσ μικουσ, με 30 
προφορτωμζνα clips ςε 

μορφι βίδασ, από 
ανοξείδωτο ατςάλι και 

πολυμερζσ για τθν 
αποφυγι των ςυμφφςεων 
και των τραυματιςμϊν και 

ζνδειξθ των 
καταναλωκζντων clips. 

331620
00-3 

465,0000 14 7 6.510,0000 3.255,0000 21 9.765,0000 
2.343,600

0 
12.108,6000 

191 

Κακθλωτικό 
λαπαροςκοπικό εργαλείο 
πλζγματοσ μικουσ 39cm, 

διαμζτρου 5mm με 30κλιπσ 
ατραυματικά 

απορροφιςιμα κλιπ ςε 
μορφι διάτρθτθσ ακίδασ 

για καλφτερθ ςτιριξθ μζςω 
ενςωμάτωςθσ, με διάμετρο 
κεφαλισ κλιπ τουλάχιςτον 

9,0mm2  για καλφτερθ 
ςτερζωςθ. 

331620
00-3 

445,0000 3 0 1.335,0000 0,0000 3 1.335,0000 320,4000 1.655,4000 

192 

Λαπαροςκοπικό εργαλείο 
κακιλωςθσ πλζγµατοσ µίασ 

χριςθσ 5mm που να 
ςυνοδεφεται από 3 

ανταλλακτικζσ κεφαλζσ. 
Κάκε κεφαλι να διακζτει 10 

απορροφιςιµα clips µε 
απουςία κεντρικοφ πυρινα 
του ςπειρϊµατοσ. Κατά τθν 
ςφνδεςθ τθσ κάκε κεφαλισ 
ςτο εργαλείο να δφναται να 
ζχει άρκρωςθ από 30° ζωσ 
60°. Το φψοσ των κλιπ να 
είναι περίπου 4mm για 

καλφτερθ τοποκζτθςθ ςτον 
ιςτό. 

331620
00-3 

595,0000 3 0 1.785,0000 0,0000 3 1.785,0000 428,4000 2.213,4000 

193 

Ανταλλακτικι κεφαλι µε 10 
απορροφιςιµα clips µε 

απουςία κεντρικοφ πυρινα 
του ςπειρϊµατοσ για 

λαπαροςκοπικό εργαλείο 
κακιλωςθσ πλζγµατοσ µίασ 

χριςθσ 5mm που να 
ςυνοδεφεται από 3 

ανταλλακτικζσ κεφαλζσ. 
Κατά τθν ςφνδεςθ τθσ κάκε 
κεφαλισ ςτο εργαλείο να 
δφναται να ζχει άρκρωςθ 
από 30° ζωσ 60°. Το φψοσ 
των κλιπ να είναι περίπου 

4mm για καλφτερθ 
τοποκζτθςθ ςτον ιςτό. 

331620
00-3 

280,0000 5 0 1.400,0000 0,0000 5 1.400,0000 336,0000 1.736,0000 
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194 

Λαπαροςκοπικό ςφςτθµα 
κακιλωςθσ πλζγµατοσ και 
ςυγκόλλθςθσ περιτοναίου 

διαµζτρου 5mm µε 
εφαρµογι κυανοακριλικισ 

κόλλασ 33 δόςεων. Ο 
ςτυλεόσ να ζχει διάµετρο 
ςτυλεοφ 5mm και µικοσ 
35,5cm. Οι 33 δόςεισ των 
0,0125g να είναι ακριβείσ 

και ελεγχόµενθσ εφαρµογισ 
κυανοακριλικισ κόλλασ. Να 

είναι από ανοξείδωτο 
ατςάλι και πλαςτικό, χωρίσ 

διείςδυςθ ςτουσ ιςτοφσ, 
αποφεφγοντασ τον 

µθχανικό τραυµατιςµό και 
µειϊνοντασ τον κίνδυνο 

µετεγχειρθτικϊν 
επιπλοκϊν. 

331620
00-3 

545,0000 10 15 5.450,0000 8.175,0000 25 
13.625,000

0 
3.270,000

0 
16.895,0000 

195 

Λαβίδα θλεκτροκερµικισ 
ςυγκόλλθςθσ και διατοµισ 
αγγείων διαµζτρου 10mm 

µε ςτρογγυλοποιθµζνεσ 
αµφίδροµθσ κίνθςθσ 

ςιαγόνεσ, ενςωµατωµζνο 
καλϊδιο κλείδωµα τθσ 

χειρολαβισ, θ οποία 
επιτρζπει ςυγκόλλθςθ 

αγγείων και ιςτϊν πάχουσ 
µζχρι και 7mm 

ενεργοποιοφµενθ από το 
χζρι µε οπτικό και θχθτικό 

ςιµα επιβεβαίωςθσ τθσ 
ςυγκόλλθςθσ του 

αγγείου(ςε 2-4 δευτ.), 
µικουσ 37cm, µικοσ 

ςυγκόλλθςθσ 22mm µικοσ 
κοπισ 20mm. 

331620
00-3 

678,0000 0 1 0,0000 678,0000 1 678,0000 162,7200 840,7200 

196 

Λαβίδα θλεκτροκερμικισ 
ςυγκόλλθςθσ και διατομισ 
αγγείων, διαμζτρου 5 χιλ. 

με κυρτζσ ςιαγόνεσ, 
επικαλλυμζνεσ με 

αντικολλθτικό νανοχλικό, 
ςφλλθψθ του ιςτοφ με το 

κλείςιμο τθσ χειρολαβισ και 
κατ' επζκταςθ των 

ςιαγόνων, ενεργοποίθςθ με 
παρατεταμζνο κλείςιμο τθσ 

χειρολαβισ και κατά 
ςυνζπεια των ςιαγόνων, 

ενςωματωμζνο καλϊδιο, θ 
οποία επιτρζπει 

ςυγκόλλθςθ αγγείων, 
λεμφαγγείων και ιςτϊν 
πάχουσ μζχρι και 7mm. 

χωρίσ τον κίνδυνο κερμικισ 
διαςποράσ και 

καταςτροφισ του ιςτοφ, 
ενεργοποιοφμενθ από το 

χζρι και με οπτικό και 
θχθτικό ςιμα επιβεβαίωςθσ 

τθσ ςυγκόλλθςθσ του 
αγγείου ςε 1-4 

δευτερόλεπτα, μικουσ 37 
εκ., μικοσ ςυγκόλλθςθσ 20 

χιλ., με πίεςθ διάρρθξθσ 
μεγαλφτερθ από 360 mmHg, 

μικοσ κοπισ 18 χιλ. Να 
διακζτει ξεχωριςτι 

ςκανδάλθ μθχανικισ κοπισ. 

331620
00-3 

765,0000 9 1 6.885,0000 765,0000 10 7.650,0000 
1.836,000

0 
9.486,0000 
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197 

Αςφρματο αιμοςτατικό 
ψαλίδι υπεριχων 
λαπαροςκοπικισ 

επζμβαςθσ, με μικοσ 
ςτειλεοφ 39 - 44 εκ. 

διαμζτρου 5 χιλ., μικοσ 
ενεργοφ άκρου 14,5 χιλ. Να 
υπάρχει δυνατότθτα χριςθσ 
χωρίσ τθν χριςθ καλωδίων 

ςφνδεςθσ για ευκολία 
χειριςμοφ. Να διακζτει 
ευκεία λεπίδα τιτανίου, 

δυνατότθτα περιςτροφισ 
360 μοιρϊν, ενεργοποίθςθ 
από το χζρι (2 ταχυτιτων – 

αργι, γριγορθ). Να 
διακζτει οπτικζσ ενδείξεισ 

(led) χριςθσ. 

331620
00-3 

765,0000 5 0 3.825,0000 0,0000 5 3.825,0000 918,0000 4.743,0000 

198 

Εργαλείο Υπεριχων για 
αιµόςταςθ - διατοµι 
αγγείων ζωσ 5mm µε 

ενεργοποίθςθ από το χζρι, 
µε τεχνολογία 

προςαρµοηόµενθσ 
ενζργειασ ςτον ιςτό, µικοσ 

ςτυλεοφ 36cm διάµετρο 
5mm δυνατότθτα 

περιςτροφισ 360o (χωρίσ 
τθν ανάγκθ χριςθ 

προςαρµογζα). Να διακζτει 
λεπίδα τιτανίου κυρτοφ 

άκρου θ οποία πάλλεται ςε 
επιµικθ κίνθςθ ςε 

ςυχνότθτα 55,5 KHz και 
θχθτικι επιβεβαίωςθ κατά 

τθ µεταβολι τθσ 
προςαρµοηόµενθσ 

ενζργειασ. 

331620
00-3 

510,0000 0 10 0,0000 5.100,0000 10 5.100,0000 
1.224,000

0 
6.324,0000 

199 

Εργαλείο Υπεριχων για 
αιµόςταςθ - διατοµι 
αγγείων ζωσ 7mm µε 

ενεργοποίθςθ από το χζρι 
µε τεχνολογία 

προςαρµοηόµενθσ 
ενζργειασ ςτον ιςτό, µικοσ 

ςτυλεοφ 36cm διάµετρο 
5mm δυνατότθτα 

περιςτροφισ 360o (χωρίσ 
τθν ανάγκθ χριςθ 

προςαρµογζα), και με 
ενςωματωμζνο καλϊδιο. 

Να διακζτει λεπίδα τιτανίου 
κυρτοφ άκρου περίπου 

18mm θ οποία πάλλεται ςε 
επιµικθ κίνθςθ ςε 

ςυχνότθτα περίπου 50 KHz 
και θχθτικι επιβεβαίωςθ 

κατά τθ µεταβολι τθσ 
προςαρµοηόµενθσ 

ενζργειασ. 

331620
00-3 

765,0000 9 1 6.885,0000 765,0000 10 7.650,0000 
1.836,000

0 
9.486,0000 

200 

Κλιπ τιτανίου, XL, με διπλό 
κοφμπωμα, να 

ςυνοδεφονται από λαβίδεσ 
πολλαπλϊν χριςεων για 

λαπαροςκοπικζσ 
επεμβάςεισ. 

331620
00-3 

25,0000 0 12 0,0000 300,0000 12 300,0000 72,0000 372,0000 

201 

Στεγανωτικόσ δακτφλιοσ-
διαςτολζασ που να 

διατίκεται ςε οκτϊ (8) 
διαςτάςεισ (XXSMALL ζωσ 
XXLARGE) με διαφορετικά 

πάχθ κοιλιακοφ 
τοιχϊματοσ, για κάλυψθ 

331620
00-3 

220,0000 1 0 220,0000 0,0000 1 220,0000 52,8000 272,8000 
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διαφορετικϊν 
χειρουργικϊν επεμβάςεων 

μεμονωμζνα ι να 
περιλαμβάνει θ 

ςυςκευαςία ςυνοδά 
εξαρτιματα, όπωσ καπάκι 

και τροκάρ διινθςθσ, 
άμεςθσ όραςθσ, διαμζτρου 

5-12mm για 
λαπαροςκοπικά 
υποβοθκοφμενεσ 

επεμβάςεισ. 

202 

Στεγανωτικό πϊμα για τον 
παραπάνω δακτφλιο με 

μθχανιςμό ίριδασ για χριςθ 
ςε λαπαραςκοπικά 
υποβοθκοφμενεσ 

επεμβάςεισ, με δυνατότθτα 
απεγκλωβιςμοφ του χεριοφ 
χωρίσ τθν ανάγκθ εξαγωγισ 

του εργαλείου από το 
ςθμείο τοποκζτθςθσ. 

331620
00-3 

125,0000 1 0 125,0000 0,0000 1 125,0000 30,0000 155,0000 

203 

Σετ λαπαροςκοπικθσ 
προςτατεκτομθσ 

αποτελoυμενο απο: 1 
τροκαρ εξωπεριτοναϊκθσ 
εφαρμογθσ 10-12 χιλ. με 

ενςωματωμενο μετατροπεα 
5 χιλ. με μπαλονι αμεςθσ 

οραςθσ πλατουσ 19,05 εκ. & 
υψουσ 11,43 εκ. 

αμφοτεροπλευρθσ 
εφαρμογθσ οβαλ ςχθματοσ, 

που να επιδεχεται 35-40 
εκπτυξεισ αεροσ απο το 

ςυνοδευομενο ςτθν 
ςυςκευαςια πουαρ 

εκπτυξθσ. Το τροκαρ να 
διακετει τρια φιλτρα και να 
ςυνδυαηεται - ςυνοδευεται 
με τροκαρ hasson εργαςιασ 
με ατραυματικο ςυςτθμα 

ςτακεροποιθςθσ 
αποτελουμενο απο 

αιμοςτατικο ςπογγο και 
μπαλονι για μεγαλυτερθ 
οικονομια, ενα ςυςτθμα 

τροκαρ 12 χιλ., με κοπτον 
νυςτερι αμφιπλευρθσ 
κοπθσ, ατραυματικο 

καλυμμα αςφαλειασ του 
νυςτεριου και μθχανιςμο 

επαναφορασ του, με 
ραβδωτθ κανουλα για 

χρθςθ χωρισ 
ςτακεροποιθτθ, με 

ενςωματωμενο μετατροπεα 
που να επιτρεπει ειςαγωγθ 
εργαλειων απο 5 χιλ. εωσ 12 

χιλ., ειδικθ λειτουργια 
αφαιρεςθσ του μετατροπεα 

για ευκολθ αφαιρεςθ 
παραςκευαςματων διχωσ 

τθν απωλεια 
πνευμοπεριτοναιου και 

τριπλθ βαλβιδα ειςοδου-
εξοδου-παυςθσ ροθσ co2. 
μθκοσ κανουλασ 100 χιλ., 
μια κανουλα 12 χιλ. ιδιων 

χαρακτθριςτικων, ενα 
τροκαρ 5 χιλ. με ιδια 
χαρακτθριςτικα, μια 

κανουλα 5 χιλ. 

331620
00-3 

760,0000 3 1 2.280,0000 760,0000 4 3.040,0000 729,6000 3.769,6000 
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ιδιωνχαρακτθριςτικων, ζνα 
ςάκο περιςυλλογισ 

παραςκευαςμάτων 10mm 
από ripstopnylon χωρίσ 
μνιμθ που να αντζχει 

πιζςεισ τουλάχιςτον 13psi. 
Ελάχιςτεσ διαςτάςεισ: 
διάμετροσ ελάςματοσ 

6,0cm, χωρθτικότθτα 275ml, 
ζνα αςφρματο ψαλίδι 

υπεριχων διαμζτρου 5mm - 
μικουσ 39cm και μια 

ςυςκευθ πλυςθσ - 
αναρροφθςθσ, βαρουσ 

85γρ. περιπου, με 
εξωτερικθ διαμετρο 

ςωλθνα 9,5mm περιπου και 
εςωτερικθ 6,4mm περιπου, 

ωςτε να μθν μπλοκαρει, 
διαμετροσ κανουλασ 5mm, 
μθκοσ κανουλασ 45cm και 

μθκοσ ςωλθνα 3m. 

204 

Θλεκτροκίνθτοι αρκρωτοί 
επαναφορτιηόμενοι 

κοπτοράπτεσ, μεγζκουσ 
60mm διαμζτρου 12 mm, με 

μικθ ςτειλεοφ 34cm, με 
ενςωματωμζνθ λάμα ςτο 
ςτζλεχοσ του εργαλείου 
από ανοξείδωτο ατςάλι 

420. Να δζχεται καςζτεσ με 
κλιπσ από τιτάνιο για 5 
διαφορετικοφσ τφπουσ 
ιςτϊν (από 1mm ζωσ 
2.3mm). Εργονομικό 

ςχεδιαςμό τθσ λαβισ για 
χριςθ με το ζνα χζρι και 
μθχανιςμό άρκρωςθσ τθσ 
κεφαλισ ενςωματωμζνθ 

ςτο ςτζλεχοσ του εργαλείου 
για γωνίωςθ μζχρι και 45ο. 
Nα διζρχονται από τροκάρ 

διαμζτρου 12mm. Ο 
μθχανιςμόσ πυροδότθςθσ 

να πραγματοποίείται με τθν 
χριςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 

για τθν ελαχιςτοποίθςθ 
οποιαςδιποτε ακοφςιασ 
κίνθςθσ που πικανόν να 

τραυματίςει παρακείμενουσ 
ιςτοφσ. 

331620
00-3 

490,0000 1 0 490,0000 0,0000 1 490,0000 117,6000 607,6000 

205 

Ειδικζσ ανταλλακτικζσ 
καςζτεσ με ειδικι 

αντιολιςκθτικι επιφάνεια 
χωρίσ κοπτικι λάμα για τα 
εργαλεία (Α/Α 195) 60mm 
(5 τφποι ιςτϊν από 1-2,3 
mm) με κλιπσ από κράμα 
τιτανίου (με πρόςμειξθ 

βαναδίου-αλουμινίου).   
iv.Για παχείσ ιςτοφσ μικουσ 

60mm με δυνατότθτα 
ςφγκλιςθσ ιςτοφ από 

2.0mm- 3.3mm 

331620
00-3 

260,0000 1 0 260,0000 0,0000 1 260,0000 62,4000 322,4000 

206 

     Ειδικζσ ανταλλακτικζσ 
καςζτεσ με ειδικι 

αντιολιςκθτικι επιφάνεια 
χωρίσ κοπτικι λάμα για τα 
εργαλεία (Α/Α 195) 60mm 
(5 τφποι ιςτϊν από 1-2,3 
mm) με κλιπσ από κράμα 
τιτανίου (με πρόςμειξθ 

βαναδίου-αλουμινίου). Για 

331620
00-3 

260,0000 1 0 260,0000 0,0000 1 260,0000 62,4000 322,4000 



101 

 

πολφ παχείσ ιςτοφσ μικουσ 
60mm με δυνατότθτα 
ςφγκλιςθσ ιςτοφ από 

2.3mm- 4.0mm 

207 

Επαναφορτιηόμενο 
εργαλείο ευκείασ 

ςυρραφισ, διατομισ, 
αναςτόμωςθσ με 

πιςτολοειδι λαβι και 
δυνατότθτα άρκρωςθσ ςε 

δζκα προκακοριςμζνεσ 
κζςεισ, μικουσ 16 εκ.. 

Δυνατότθτα άνοιγματοσ των 
ςιαγόνων του εργαλείου 

απο τθν χειρολαβι 
πυροδότθςθσ. Να δζχεται 

κεφαλζσ ευκείεσ, 
αρκροφμενεσ, αρκροφμενεσ 

με καμπυλωτι μφτθ, 
αρκροφμενεσ με προ 

εγκαταςτθμζνο ενιςχυτικό 
γραμμϊν ςυρραφισ και 

θμικυκλίου με 
ενςωματωμζνθ κοπτικι 

λάμα, κλιμακωτι ςχεδίαςθ 
κεφαλισ, ςτακερό άκμονα, 
τουλάχιςτον τζςςερα κλιπ 
πζραν του τελικοφ ςθμείου 
τθσ γραμμισ διατομισ και 

μθχανιςμό αποφυγισ 
επαναπυροδότθςθσ. Σε 

μεγζκθ ςυρραφισ 30,45,60 
mm και διαφορετικό 

μζγεκοσ ποδιοφ κλιπ ςε 
κάκε μία από τισ τρεισ 

γραμμζσ ςυρραφισ, για 
διάφορα πάχθ ιςτϊν. Να 

δφναται δυνατότθτα 
πυροδότθςθσ του 

εργαλείου για τουλάχιςτον 
25 φορζσ, για μεγαλφτερθ 

οικονομία. 

331620
00-3 

256,0000 10 1 2.560,0000 256,0000 11 2.816,0000 675,8400 3.491,8400 

208 

Ανταλλακτικζσ καςζτεσ, 
αρκροφμενεσ, αρκροφμενεσ 

με καμπυλωτι μφτθ, 
θμικυκλίου εφοδιαςμζνεσ 

με λάμα, για όλα τα 
παραπάνω εργαλεία με 

διαφορετικό φψοσ ποδιοφ 
κλιπ ςε κάκε γραμμι 

ςυρραφισ και μθχανιςμό 
αποφυγισ 

επαναπυροδότθςθσ, να 
είναι ςυμβατζσ με μθχανικό 

αλλά και θλεκτρικό 
ενδοςκοπικό εργαλείο 
ςυρραφισ-διατομισ-

αναςτόμωςθσ, για 
αυξθμζνθ λειτουργικότθτα 

και οικονομία, ςε διάςταςθ: 
60 mm. 

331620
00-3 

395,0000 30 5 
11.850,000

0 
1.975,0000 35 

13.825,000
0 

3.318,000
0 

17.143,0000 

209 

Λαπαροςκοπικι λαβίδα 
µίασ χριςθσ παραςκευισ 

διαµζτρου 3mm 
περιςτρεφόµενο κατά 360ο 

µε υποδοχι για χριςθ 
διακερµίασ ςε παιδιατρικζσ 

επεµβάςεισ. 

331620
00-3 

225,0000 1 0 225,0000 0,0000 1 225,0000 54,0000 279,0000 

210 
Μονοπολικι λαβίδα 

ςφλλθψθσ τφπου grasper 
3mm παίδων. 

331620
00-3 

225,0000 1 0 225,0000 0,0000 1 225,0000 54,0000 279,0000 
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211 
Μονοπολικι λαβίδα 
παραςκευισ τφπου 

dissector 3mm παίδων. 

331620
00-3 

225,0000 1 0 225,0000 0,0000 1 225,0000 54,0000 279,0000 

212 

∆ιπολικι λαβίδα 
παραςκευισ τφπου 

dissector µε ενςωµατωµζνο 
καλϊδιο και universal 
ςφνδεςθ ςε διπολικζσ 

εξόδουσ, 3mm παίδων. 

331620
00-3 

287,5000 1 0 287,5000 0,0000 1 287,5000 69,0000 356,5000 

213 

∆ιπολικι λαβίδα ςφλλθψθσ 
τφπου grasper µε 

ενςωµατωµζνο καλϊδιο και 
universal ςφνδεςθ ςε 

διπολικζσ εξόδουσ, 3mm 
παίδων. 

331620
00-3 

285,0000 1 0 285,0000 0,0000 1 285,0000 68,4000 353,4000 

214 

Λαπαροςκοπικό ψαλίδι 
µίασ χριςθσ διαµζτρου 

3mm περιςτρεφόµενο κατά 
360ο µε υποδοχι για χριςθ 
διακερµίασ ςε παιδιατρικζσ 

επεµβάςεισ. 

331620
00-3 

225,0000 1 0 225,0000 0,0000 1 225,0000 54,0000 279,0000 

215 

Λαπαροςκοπικι λαβίδα 
Babcock ατραυματικι 

διαμζτρου 3mm και μικουσ 
30-33 cm με μθχανιςμό 

αςφαλοφσ κλειδϊματοσ, 
δφο φάςεων, 

περιςτρεφόμενο κατά 360ο 
και θλεκτρικά μονωμζνο 

ςτυλεό. 

331620
00-3 

225,0000 1 0 225,0000 0,0000 1 225,0000 54,0000 279,0000 

216 

Λαπαροςκοπικι λαβίδα 
Babcock ατραυματικι 

διαμζτρου 5mm και μικουσ 
30-33 cm με μθχανιςμό 

αςφαλοφσ κλειδϊματοσ, 
δφο φάςεων, 

περιςτρεφόμενο κατά 360ο 
και θλεκτρικά μονωμζνο 

ςτυλεό. 

331620
00-3 

145,0000 1 0 145,0000 0,0000 1 145,0000 34,8000 179,8000 

217 

Λαπαροςκοπικι λαβίδα 
Babcock ατραυματικι 
διαμζτρου 10mm και 
μικουσ 30-33 cm με 

μθχανιςμό αςφαλοφσ 
κλειδϊματοσ, δφο φάςεων, 
περιςτρεφόμενο κατά 360ο 

και θλεκτρικά μονωμζνο 
ςτυλεό. 

331620
00-3 

166,0000 1 0 166,0000 0,0000 1 166,0000 39,8400 205,8400 

218 

Ενδοςκοπικό ψαλίδι κυρτό, 
5mm πλιρωσ μονωμζνο, με 

δυνατότθτα χριςθσ 
κθλυκισ και αρςενικισ 

διακερμίασ για 
περιςςότερθ 

λειτουργικότθτα και ςε 
ςθμείο απόμακρο από το 
πεδίο κίνθςθσ του χεριοφ 

του χερουργοφ για 
περιςςότερθ αςφάλεια. Να 

διακζτει και δυνατότθτα 
ενεργοποίθςθσ απο το χζρι. 

Μικοσ 31-33 cm. 

331620
00-3 

120,0000 1 1 120,0000 120,0000 2 240,0000 57,6000 297,6000 

219 

Ενδοςκοπικό ντιςεκτζρ 
κυρτό, 5mm πλιρωσ 

μονωμζνο, με δυνατότθτα 
χριςθσ κθλυκισ και 

αρςενικισ διακερμίασ για 
περιςςότερθ 

λειτουργικότθτα και ςε 
ςθμείο απόμακρο από το 
πεδίο κίνθςθσ του χεριοφ 

του χερουργοφ για 
περιςςότερθ αςφάλεια. Να 

331620
00-3 

120,0000 1 1 120,0000 120,0000 2 240,0000 57,6000 297,6000 
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διακζτει και δυνατότθτα 
ενεργοποίθςθσ απο το χζρι. 

Μικοσ 31-33 cm. 

220 

Ατραυματικι ενδοςκοπικι 
λαβίδα ςφλλθψθσ ιςχυρι 
τφπου grasper,διαμζτρου 

5mm, πλιρωσ ατραυματικι, 
με δφο μθχανιςμοφσ 

κλειδϊματοσ- δυο 
ςκανδάλεσ για περιςςότερθ 
αςφάλεια και ελεγχόμενθ 

επιλογι μεταξυ ελγχόμενου 
κλειςίματοσ των ςιαγόνων 

και ελεγχόμενου 
κλειδϊματοσ. Μικοσ 31-33 

cm. 

331620
00-3 

88,0000 0 1 0,0000 88,0000 1 88,0000 21,1200 109,1200 

221 

Aποςτειρωμζνο  κάλυμμα 
μίασ χριςθσ για τθν 

θλεκτρικι λαβι ςυρραφισ-
διατομισ-αναςτόμωςθσ. Το 
αποςτειρωμζνο κάλυμμα 
τθσ λαβισ καλφπτει τθν 

επαναφορτιηόμενθ 
θλεκτρικι λαβι ιόντων 

λικίου για να δθμιουργιςει 
ζνα αςθπτικό φραγμό και 
μια διεπαφι ελζγχου και 

ςφνδεςθσ με τρεισ 
διαφορετικοφ μικουσ 

προςαρμογζων. Μζςω των 
2 κουμπιϊν υπάρχει πλιρθσ 

ζλεγχοσ τθσ θλεκτρικισ 
λαβισ με άπειρεσ κζςεισ 

άρκρωςθσ και 360° 
περιςτροφισ. 

331620
00-3 

380,0000 4 0 1.520,0000 0,0000 4 1.520,0000 364,8000 1.884,8000 

222 

Σφςτθμα κακαριςμοφ και 
κζρμανςθσ οπτικϊν που να 

αποτελείται από: α) 
Μθχάνθμα κζρμανςθσ και 
κακαριςμοφ των οπτικϊν, 

το οποίο να επιδζχεται 
οπτικζσ από 3mm. Ζωσ και 
12,5 mm. με ειδικι κικθ 

κζρμανςθσ, ειδικό επίκεμα 
κακαριςμοφ και κομβίον 

ενεργοποίθςθσ, β) ςτειλεόσ 
κακαριςμοφ και κομβίον 

ενεργοποίθςθσ, γ) Δφο 
εξαιρετικά μαλακά 

υφάςματα από μικροϊνεσ 
διαςτάςεων 15cm. x 20cm. 

+/- 2 cm. για κακαριςμό 
των οπτικϊν. 

331620
00-3 

77,0000 4 0 308,0000 0,0000 4 308,0000 73,9200 381,9200 

223 

Επαναφορτιηόμενο 
εργαλείο ευκείασ 

ςυρραφισ, διατομισ, 
αναςτόμωςθσ με 

πιςτολοειδι λαβι & 
δυνατότθτα άρκρωςθσ ςε 

δζκα προκακοριςμζνεσ 
κζςεισ, μικουσ 16cm. 

Δυνατότθτα ανοίγματοσ των 
ςιαγόνων του εργαλείου 

από τθ χειρολαβι 
πυροδότθςθσ. Να δζχεται 

κεφάλεσ ευκείεσ, 
αρκρωμζνεσ, με κλιμακωτι 
ςχεδίαςθ κεφαλισ, ςτακερό 

άκμονα, τουλάχιςτον 
τζςςερα κλιπ πζραν του 

τελικοφ ςθμείου τθσ 
γραμμισ διατομισ και 
μθχανιςμό αποφυγισ 

331620
00-3 

175,0000 1 0 175,0000 0,0000 1 175,0000 42,0000 217,0000 
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επαναπυροδότθςθσ. Σε 
μεγζκθ ςυρραφισ 30, 45, 60 

mm και διαφορετικό 
μζγεκοσ κλιπ ςε κάκε μια 

από τισ τρεισ γραμμζσ 
ςυρραφισ, για διάφορα 

πάχθ ιςτϊν. 

224 

Ανταλλακτικζσ καςζτεσ, 
ευκείεσ, αρκροφμενεσ, 

εφοδιαςμζνεσ με λάμα, για 
τα παραπάνω εργαλεία με 
διαφορετικό φψοσ κλιπ ςε 

κάκε γραμμι ςυρραφισ και 
μθχανιςμό αποφυγισ 

επαναπυροδότθςθσ, ςε 
διαςτάςεισ 60mm για 

αγγειακοφσ-κανονικοφσ, 
κανονικοφσ-παχείσ ιςτοφσ 
και πολφ παχείσ ιςτοφσ. 

331620
00-3 

125,0000 1 0 125,0000 0,0000 1 125,0000 30,0000 155,0000 

225 

Τροκάρ διαμζτρου 5mm, με 
αιχμθρό άκρο ςχιματοσ 

νυςτεριοφ V αμφίπλευρθσ 
κοπισ, 150mm διαφανι 

ραβδωτι κάνουλα 
λοξευμζνου άκρου (που να 

εφαρμόηει ςε όλων των 
ειδϊν τα τροκάρ) και 

ατραυματικό κάλυμμα 
αςφαλείασ τθσ λόγχθσ για 

ελαχιςτοποίθςθ του 
τραφματοσ και προςταςία 
των ςπλάχνων, με διπλι 

βαλβίδα 
αεροςτεγανότθτασ, 

δυνατότθτα αφαίρεςθσ του 
άνω μζρουσ τθσ κάνουλασ 

για εξαγωγι 
παραςκευαςμάτων χωρίσ 

απϊλεια 
πνευμοπεριτοναίου και 

βαλβίδασ CO2 τριϊν 
δρόμων. 

331620
00-3 

75,0000 0 3 0,0000 225,0000 3 225,0000 54,0000 279,0000 

226 

Τροκάρ διαμζτρου 11mm, 
με αιχμθρό άκρο ςχιματοσ 
νυςτεριοφ V αμφίπλευρθσ 

κοπισ, 150mm διαφανι 
ραβδωτι κάνουλα 

λοξευμζνου άκρου (που να 
εφαρμόηει ςε όλων των 

ειδϊν τα τροκάρ) και 
ατραυματικό κάλυμμα 

αςφαλείασ τθσ λόγχθσ για 
ελαχιςτοποίθςθ του 

τραφματοσ και προςταςία 
των ςπλάχνων, με διπλι 

βαλβίδα 
αεροςτεγανότθτασ, 

δυνατότθτα αφαίρεςθσ του 
άνω μζρουσ τθσ κάνουλασ 

για εξαγωγι 
παραςκευαςμάτων χωρίσ 

απϊλεια 
πνευμοπεριτοναίου και 

βαλβίδασ CO2 τριϊν 
δρόμων. 

331620
00-3 

65,0000 0 4 0,0000 260,0000 4 260,0000 62,4000 322,4000 
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227 

Τροκάρ διαμζτρου 12mm, 
με αιχμθρό άκρο ςχιματοσ 
νυςτεριοφ V αμφίπλευρθσ 

κοπισ, 150mm διαφανι 
ραβδωτι κάνουλα 

λοξευμζνου άκρου (που να 
εφαρμόηει ςε όλων των 

ειδϊν τα τροκάρ) και 
ατραυματικό κάλυμμα 

αςφαλείασ τθσ λόγχθσ για 
ελαχιςτοποίθςθ του 

τραφματοσ και προςταςία 
των ςπλάχνων, με διπλι 

βαλβίδα 
αεροςτεγανότθτασ, 

δυνατότθτα αφαίρεςθσ του 
άνω μζρουσ τθσ κάνουλασ 

για εξαγωγι 
παραςκευαςμάτων χωρίσ 

απϊλεια 
πνευμοπεριτοναίου και 

βαλβίδασ CO2 τριϊν 
δρόμων. 

331620
00-3 

82,0000 0 2 0,0000 164,0000 2 164,0000 39,3600 203,3600 

228 

Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ 
ςυλλογισ και εξαγωγισ 
παραςκευαςμάτων από 

πολυουρεκάνθ, διαμζτρου 
15mm, μιασ χριςθσ, με 
περιμετρικό μεταλλικό 

ζλαςμα αυτόματου 
ανοίγματοσ. Να ζχει 

ενςωματωμζνο ράμμα 
περάπαρςθσ. Να υπάρχει 
δυνατότθτα να ανοίγει και 
να κλείνει ο ςάκοσ πολλζσ 

φόρεσ. Να φζρει ςτο 
ςτειλεό ατραυματικι 

εγκοπι για τθ διακοπι του 
ράμματοσ ςτθν εξαγωγι του 

ςάκου χωρίσ τθν ανάγκθ 
άλλου εργαλείου. Να ζχει 

μεγίςτθ χωρθτικότθτα 
1500ml +/-100ml. 

331620
00-3 

166,0000 0 1 0,0000 166,0000 1 166,0000 39,8400 205,8400 

229 

Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ 
ςυλλογισ και εξαγωγισ 
παραςκευαςμάτων από 
ripstopnylon, διαμζτρου 
12mm, μιασ χριςθσ, με 

μεταλλικό ζλαςμα 
αυτόματου ανοίγματοσ. Να 
ζχει ενςωματωμζνο ράμμα 

περίπαρςθσ. Να υπάρχει 
δυνατότθτα να ανοίγει και 
να κλείνει ο ςάκοσ πολλζσ 

φόρεσ. Να ζχει μεγίςτθ 
χωρθτικότθτα 1200ml +/-

100ml. 

331620
00-3 

145,0000 6 2 870,0000 290,0000 8 1.160,0000 278,4000 1.438,4000 
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230 

Σετ λαπαροςκοπικισ 
νεφρεκτομισ αποτελοφμενο 
από: ζνα τροκάρ τυφλό με 
ςτρογγυλοποιθμζνθ άκρθ 

γα μζκοδο Hasson μιασ 
χριςθσ διαμζτρου 12 mm. 

με διαφανι κάνουλα 
μικουσ 100 mm.Θ κάνουλα 

να διακζτει δφο ςθμεία 
ςτακεροποίθςθσ διαμζςου 

ράμματοσ, βαλβίδα 
πνευμοπεριτοναίου τριϊν 

δρόμων κακϊσ και 
δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ με 
τροκάρ άμεςθσ όραςθσ. Με 

αφαιροφμενο ςφςτθμα 
ςτακεροποίθςθσ τφπου 

ςπειρϊματοσ άγκυρασ. Ζνα 
ςφςτθμα τροκάρ12 mm., με 

πλαςτικά πτερφγια 
ςχιματοσ νυςτεριοφ για 

διινυςθ ιςτϊν, 
ατραυματικό κάλυμμα 

αςφαλείασ των πτερυγίων 
και μθχανιςμό επαναφοράσ 
τουσ, με ραβδωτι κάνουλα 

για χριςθ χωρίσ 
ςτακεροποιθτι, με 

ενςωματωμζνο μετατροπζα 
που να επιτρζπει ειςαγωγι 
εργαλείων από 5mm. ζωσ 
12 mm., ειδικι λειτουργία 

αφαίρεςθσ του μετατροπζα 
για εφκολθ αφαίρεςθ 

παραςκευαςμάτων δίχωσ 
τθν απϊλεια 

πνευμοπεριτοναίου και 
τριπλι βαλβίδα ειςόδου-
εξόδου-παφςθσ ροισ CO2. 
Μικοσ κάνουλασ 110 mm. 

Μία κάνουλα ιδίων 
χαρακτθριςτικϊν. Μία 

λαβίδα θλεκτροκερμικισ 
ςυγκόλλθςθσ και διατομισ 
αγγείων, διαμζτρου 5 mm. 

με κυρτζσ ςιαγόνεσ, 
ςφλλθψθ του ιςτοφ με το 

κλείςιμο τθσ χειρολαβισ και 
κατ' επζκταςθ των 

ςιαγόνων, ενεργοποίθςθ με 
παρατεταμζνο κλείςιμο τθσ 

χειρολαβισ και κατά 
ςυνζπεια των ςιαγόνων, 

ενςωματωμζνο καλϊδιο, θ 
οποία επιτρζπει 

ςυγκόλλθςθ αγγείων, 
λεμφαγγείων και ιςτϊν 
πάχουσ μζχρι και 7mm. 

χωρίσ τον κίνδυνο κερμικισ 
διαςποράσ και 

καταςτροφισ του ιςτοφ, 
ενεργοποιοφμενθ από το 

χζρι και με οπτικό και 
θχθτικό ςιμα επιβεβαίωςθσ 

τθσ ςυγκόλλθςθσ του 
αγγείου ςε 2-4 sec, μικουσ 
37 cm. μικοσ ςυγκόλλθςθσ 

20 mm., με πίεςθ διάρρθξθσ 
μεγαλφτερθ από 360 mmHg, 

μικοσ κοπισ 18 mm. Ζναν 
ενδοςκοπικό ςάκο 

ςυλλιψεωσ 
παραςκευαςμάτων, μικουσ 

331620
00-3 

1.260,00
00 

3 1 3.780,0000 1.260,0000 4 5.040,0000 
1.209,600

0 
6.249,6000 
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29,5 cm. με ζνδειξθ 
κατεφκυνςθσ ανοίγματοσ 
του ςάκου ενδοκοιλιακά, 

ράμμα περίπαρςθσ με 
δακτφλιο κοπισ, πλιρεσ 
περιμετρικό μεταλλικό 
ζλαςμα ανοίγματοσ και 

ςτακεροποίθςθσ, 
χωρθτικότθτασ 1500cc και 

ςτειλεό εφαρμογισ 
διαμζτρου 15mm. Mια 

ςυςκευι πλφςθσ - 
αναρρόφθςθσ, βάρουσ 

85gr. περίπου, με εξωτερικι 
διάμετρο ςωλινα 9,5mm 
περίπου και εςωτερικι 

6,4mm περίπου, ϊςτε να 
μθν μπλοκάρει, διάμετροσ 

κάνουλασ 5mm, μικοσ 
κάνουλασ 45εcm. και μικοσ 

ςωλινα 3m. 

231 

Σετ λαπαροςκοπικισ 
χολοκυςτεκτομισ Hasson 

αποτελοφμενο από: α) ζνα 
(1) τροκάρ τυφλοφ άκρου 
τφπου Hasson 10 mm. με 
αιμοςτατικό ςπόγγο και 

μπαλόνι (να διακζτει 
μετατροπείσ 5 mm. - 7/8 
mm. και να ςυνοδεφεται 

από ςφριγγα πλιρωςθσ), β) 
ζνα (1) πλιρεσ ςφςτθμα 

τροκάρ-κάνουλασ με 
αιχμθρό άκρο ςχιματοσ V 
5-11 mm, μικουσ 110 mm. 

(+,- 10%), να διακζτει διπλι 
εςωτερικι βαλβίδα 

αεροςτεγανότθτασ για 
δυνατότθτα εξαγωγισ 

παραςκευάςματοσ χωρίσ 
απϊλεια 

πνευμοπεριτοναίου, 
διαφανισ κάνουλα (που να 

εφαρμόηει ςε όλων των 
ειδϊν τα τροκάρ), και CO2 
τρίων δρόμων, γ) ζνα (1) 
πλιρεσ ςφςτθμα τροκάρ-

κάνουλασ με αιχμθρό άκρο 
ςχιματοσ V 5 mm. μικουσ 

110 mm. (+,- 10%). Να 
διακζτει διαφανισ κάνουλα 
(που να εφαρμόηει ςε όλων 
των ειδϊν τα τροκάρ), και 

CO2 δφο δρόμων,δ) μία 
κάνουλα 5 mm., ιδίων 

χαρακτθριςτικϊν, που να 
εφαρμόηει ςτο 

προαναφερόμενο πλιρεσ 
ςφςτθμα τροκάρ, ε) μία (1) 

λαβίδα απολίνωςθσ 
αγγείων 10 mm. μ.χ., με 20 
μεςαίου μεγάλου μεγζκουσ 
κλιπσ με βεντουηοκφλακεσ, 
με δυο ςτάδια λειτουργίασ 

(φόρτιςθσ και πυροδότθςθσ 
του κλιπ) δυνατότθτα 

μερικοφ κλειςίματοσ για 
κακιλωςθ κακετιρα 

χολαγγειογραφίασ. Το 
μικοσ του εργαλείου να 

είναι 29 cm. 

331620
00-3 

395,0000 2 3 790,0000 1.185,0000 5 1.975,0000 474,0000 2.449,0000 
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232 

Λαπαροςκοπικι 
αιμοςτατικι λαβίδα 

θλεκτροκερμικισ 
ςυγκόλλθςθσ/διατομισ 

αγγείων ζωσ και 7mm, με 
ταυτόχρονθ χριςθ 

τεχνολογίασ υπεριχων. Να 
διακζτει χειρολαβι 

πιςτολοειδοφσ τφπου με 
δυο ενςωματωμζνουσ 

χειροδιακόπτεσ επιλογισ 
ενζργειασ, κυρτι ςιαγόνα 

διπλισ άρκρωςθσ για 
καλφτερθ ορατότθτα 

μικουσ περίπου 16mm. Το 
άκαμπτο άκρο τθσ ςιαγόνασ 
να διακζτει ειδικι μόνωςθ 

για ακόμα μικρότερθ 
κερμικι διαςπορά ςτουσ 

παρακείμενουσ ιςτοφσ. Να 
είναι πλιρωσ 

περιςτρεφόμενθ 360: και 
να πάλλεται με επιμικθ 

κίνθςθ περίπου ςτα 47KHz. 
Να διακζτει τεχνολογία 

αντίλθψθσ ιςτοφ με 
αυτόματθ διακοπι τθσ 

ενζργειασ όταν 
ολοκλθρωκεί θ διατομι του 

ιςτοφ, ϊςτε να 
επιτυγχάνεται μικρότερθ 

κερμικι καταςτροφι ςτουσ 
παρακείμενουσ ιςτοφσ. Να 

είναι μιασ χριςθσ, 
διαμζτρου 5mm και μικουσ 

περίπου 35cm. 

331620
00-3 

765,0000 1 0 765,0000 0,0000 1 765,0000 183,6000 948,6000 

233 

Λαβίδα απόλίνωςθσ μιασ 
χριςθσ 5mm M/L, με δφο 

ςτάδια λειτουργίασ 
φόρτωςθσ και πυροδότθςθσ 

του κλιπ για 
λαπαροςκοπικι εφαρμογι, 

με 15 κλιπ μθ 
απορροφιςιμου , 

αδρανοφσ , μθ τοξικοφ και 
ακτινοπερατοφ 

πολυοξυμεκυλενίου με 
εςωτερικι αυλάκωςθ και 

με προεξοχι κλειδϊματοσ. 
Να περιςτρζφεται κατά 
360ο , να ζχει ακουςτικι 

απόκριςθ κλειδϊματοσ του 
κλιπ και μικοσ ςτυλεοφ 

35cm 

331620
00-3 

250,0000 2 1 500,0000 250,0000 3 750,0000 180,0000 930,0000 

234 

Διαδερμικι λαπαροςκοπικι 
λαβίδα ςφλλθψθσ 

διαφόρων τφπων (Alligator, 
Clutch, Babcock, Tong) 
διαμζτρου 2.4mm , να 

φζρει άκρο βελόνθσ τφπου 
Verress για τθ διάτρθςθ του 
κοιλιακοφ τοιχϊματοσ, ζτςι 

ϊςτε να χρθςιμοποιείται 
χωρίσ τθ χριςθ trocar. Να 
είναι εξαιρετικά μεγάλθσ 
αντοχισ και ςυλλθπτικισ 
ικανότθτασ. Ο ςτυλεόσ να 

είναι μονωμζνοσ. Να 
διακζτει εργονομικι λαβι 

με μθχανιςμό κλειδϊματοσ, 
για τθ ςτακεροποίθςθ τθσ 

λαβίδασ τόςο ςε γωνία όςο 
και βάκοσ. Οι ςιαγϊνεσ τθσ 

331620
00-3 

225,0000 1 0 225,0000 0,0000 1 225,0000 54,0000 279,0000 
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λαβίδασ να κλείνουν από 
ζξω προσ τα μζςα.  

  ΣΥΝΟΛΟ 2          101.853,55 72.340,00  1098 174.193,55 41.806,45 216.000,00 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

    

383.453,89
50 214.933,205 173304 598.387,10 

143.612,9
04 742.000,00 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ) 

Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕΧ με τθ χριςθ τθσ νζασ θλεκτρονικισ 
υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ 
δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Χφμβαςθσ 
(ΕΕΕΧ). Θ ςχετικι ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Υφλθ του ΕΧΘΔΘΧ 
www.promitheus.gov.gr 
Σο περιεχόμενο του αρχείου ωσ αρχείο PDF, θλεκτρονικάυπογεγραμμζνο, ζχει αναρτθκεί ξεχωριςτά 
ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Διακιρυξθσ. Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των 
οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ 
τουσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ  - ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ 

 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ   

 

Σνομαςία  Ψράπεηασ:  

Ξατάςτθμα:  

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Ψ.Ξ. – FAX)  

Θμερομθνία Ζκδοςθσ  

Υροσ: Γ.Ρ.Κ «Γ.ΓΕΡΡΘΠΑΨΑΧ-Σ ΑΓΛΣΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ» 

ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ ΕΥΛΧΨΣΟΘ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ ΩΥ’ ΑΦΛΚΠΣΡ .... ΓΛΑ ………….. ΕΩΦΩ.   

Πε τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ *Χε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρείασ: τθσ Εταιρείασ …….. ΑΦΠ ……….. 

οδόσ ……. αρικμόσ … ΨΞ………..,+   

*ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ: των Εταιρειϊν   

α)…….…………..... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΨΞ………………   

β)……………….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΨΞ………………   

γ)………………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΨΞ………………   

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον 

υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ,+   

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ............................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό 

τθσ….…………. για τθν προμικεια………………, ςυνολικισ αξίασ..................................., ςφμφωνα με τθν υπ’ 

αρικμ.  ................... Διακιρυξι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω 

διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ *Χε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρείασ: τθσ εν λόγω Εταιρείασ+ ι 

*ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από 

αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ 

Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ+   

Ψο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το 

βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Χθμείωςθ προσ τθν Ψράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι 

μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Υροςφοράσ).   

Σ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Ωπθρεςία ςασ πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Ψράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί ςτο 

Δθμόςιο και ΡΥΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςκεί από το Ωπουργείο Σικονομικϊν για τθν Ψράπεηα μασ 

Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου.   

        

( Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Εκδότθσ:                

Θμερομθνία Ζκδοςθσ:               

Υροσ Γ.Ρ.Κ « Γ.ΓΕΡΡΘΠΑΨΑΧ- Σ ΑΓΛΣΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ»,  

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ.       για ευρϊ      . 

Υλθροφορθκικαμε ότι θ Εταιρεία ι θ Ζνωςθ Εταιρειϊν      , ΑΦΠ ………… 

οδόσ       , αρικμόσ  , ωσ Υρομθκευτισ πρόκειται να 

ςυνάψει μαηί ςασ τθν υπ’  αρικμ.    ςφμβαςθ, που κα καλφπτει τθν ανάκεςθ  

   , ςυνολικισ αξίασ     και ότι, ςφμφωνα με ςχετικό όρο ςτθ ςφμβαςθ 

αυτι, θ Εταιρεία ι Ζνωςθ υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ ίςου προσ 5% τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Υ.Α.  τθσ προμικειασ ειδϊν     και ποςοφ   

       .   

Πετά τα παραπάνω, θ Ψράπεηα     παρζχει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ υπζρ τθσ 

Εταιρείασ (ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ, υπζρ των Εταιρειϊν: 1)   , 2)   , ξεχωριςτά για 

κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ Υρομθκευτϊν) και εγγυάται προσ εςάσ με τθν παροφςα, ανεκκλιτωσ και 

ανεπιφυλάκτωσ, παραιτοφμενθ του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, να καταβάλει ςε ςασ, μζςα 

ςε τρεισ (3) θμζρεσ, ανεξάρτθτα από τυχόν αμφιςβθτιςεισ, αντιρριςεισ ι ενςτάςεισ τθσ Εταιρείασ και 

χωρίσ ζρευνα του βάςιμου ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, με απλι διλωςι ςασ ότι θ Εταιρεία παρζβθ ι 

παρζλειψε να εκπλθρϊςει οποιοδιποτε όρο τθσ ςφμβαςθσ, κάκε ποςό που κα ορίηετε ςτθ διλωςι ςασ και 

που δεν κα ξεπερνά το οριηόμενο ςτθν εγγφθςθ αυτι. 

Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν     . 

          Χασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι  θ υπόψθ εγγφθςθ μασ, κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι να επιςτραφεί 

ς’ εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μασ απαλλάςςετε από τθν υπόψθ 

εγγφθςθ. Πζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ς’ εςάσ του ποςοφ τθσ 

εγγφθςθσ. Σ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Ωπθρεςία ςασ πριν 

από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 

ςτα ΡΥΔΔ, ςυνυπολογιηομζνου και του ποςοφ τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςτεί από το Ωπουργείο Σικονομικϊν για τθν Ψράπεηά μασ.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV  - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΘ Νο  

Χτ… ……..…..…..……….. ςιμερα …………. 20…, μεταξφ των ςυμβαλλομζνων: 

αφενόσ του Ρομικοφ Υροςϊπου Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία «ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ 

ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ «ΓΕΩΦΓΛΣΧ ΓΕΡΡΘΠΑΨΑΧ- Σ ΑΓΛΣΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ, που εδρεφει ςτθν                          (Α.Φ.Π.                            

, Δ.Σ.Ω. ), όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ 

από…………………………………………………, το οποίο κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ «Ψο Ροςοκομείο» 

και αφετζρου τθσ ………….. εταιρίασ με τθν επωνυμία …….…………………………………. (Α.Φ.Π. …………………, Δ.Σ.Ω. 

………………..) *ι, ενδεχομζνωσ, τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ των εταιριϊν α) ……………………….., β) 

…………………….. κ.λ.π.+ που εδρεφει ςτ… ………………………. (οδόσ ……………… αρικ.…,), τθλ…………………………….. 

φαξ……………………………….. όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τ... 

…………………….., θ οποία κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ «Υρομθκευτισ», λαμβάνοντασ υπόψθ τα 

κάτωκι: 

……………………. 

…………………….. 

……………………. 

ςυμφωνικθκαν, ςυνομολογικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: το Ροςοκομείο,όπωσ εν 

προκειμζνω εκπροςωπείται, ανακζτει, και ο Υρομθκευτισ, όπωσ αντιςτοίχωσ εν προκειμζνω 

εκπροςωπείται, αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εκτελζςει τθν εν λόγω ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τουσ 

κατωτζρω αναφερόμενουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ: 

Άρκρο   1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1,1Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια………………… (αναλυτικι αναφορά 

 ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ, τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά 

 του προμθκευτι) 

1.2. Ψα υπό προμικεια υλικά κα βρίςκονται ςε πλιρθ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ,  

    τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά του 

   προμθκευτι, που κεωροφνται ςτο ςφνολό τουσ αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ . 

 

Άρκρο   2ο 

ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

2.1. Θ ςφμβαςθ με τον προμθκευτι κα ζχει διάρκεια ζνα ζτοσ, με θμερομθνία ζναρξθσ τθν 

……………………….και λιξθ τθν ……………………………….. 

Ψο Ροςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ πριν από τθ λιξθ 

τθσ, χωρίσ αποηθμίωςι του, εφόςον για το είδοσ του διαγωνιςμοφ προγραμματιςτεί και 
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υλοποιθκεί αντίςτοιχοσ ενοποιθμζνοσ διαγωνιςμόσ από τθν Επιτροπι Υρομθκειϊν Ωγείασ 

(Ε.Υ.Ω.) του Ωπουργείου Ωγείασ ι άλλθ αρμόδια Αρχι, θ οποία κα αφορά και το Ροςοκομείο. 

Χτθν περίπτωςθ αυτι, ο προμθκευτισ κα αποηθμιωκεί μζχρι και τθν τελευταία προμικεια είδουσ ςτο 

Ροςοκομείο 

 

ΑΘΟ 3ο 

ΚΥΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 

Σ προμθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον 
δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά ι 
εκτελζςει τισ εργαςίεσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 . 

Σ προμθκευτισ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ 
από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν 
ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων 

Χτθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ 
παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί ι ςυντθρθκεί  με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ ι δεν εκτελεςτοφν οι ςχετικζσ εργαςίεσ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Χτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
προμθκευτι προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί ι εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ  μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ 
χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του 
Ρ.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Ψο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 
ΦΥΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Ξατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για 
το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Χε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 

Ψο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του προμθκευτι. 
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Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον προμθκευτι 
ζκπτωτο. 

 

 

 Άρκρο 4ο 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Χφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ, ο προμθκευτισ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. ………………/………-201… εγγυθτικι επιςτολι 
τ… ……………………., ποςοφ ……………… ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε 
τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν (μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Υ.Α.), με χρόνο ιςχφοσ ζωσ τθν ……….-201… 

 
Θ ανωτζρω εγγφθςθ κα επιςτραφεί ςτον προμθκευτι μετά τθν λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου , τθν 
εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων. 

 
Χε περίπτωςθ παράταςθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ πρζπει να παρατείνει 
αναλόγωσ το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ 

 
Ξατά τα λοιπά, ωσ προσ ό,τι αφορά τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν οικεία κζςθ τθσ 
διακιρυξθσ και ςτο άρκρο 72 του Ρ.4412/2016. 

 

Άρκρο   5ο 

ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

 

Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ του τιμολογίου 

πϊλθςθσ από τον Υρομθκευτι. 

Θ εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο 

ςχετικό άρκρο 200 του Ρ. 4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν 

είςπραξθ απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα Ρ.Υ.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 

ενθμερότθτασ κλπ.). 

Θ υποβολι του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων.  

Χε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το Ροςοκομείο  κακίςταται 

υπεριμερο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ. 4152 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΞ 107/9-5-2013) παράγ. Η5 «ΧΩΡΑΟΟΑΓΕΧ ΠΕΨΑΩ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΞΑΛ 

ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΑΦΧΩΡ».  

Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι του 

ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου και μζχρι τθ 

κεϊρθςθ αυτοφ, β) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν ι εξϊδικων  διενζξεων μεταξφ του 

Ροςοκομείου και του Υρομθκευτι , που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ 

περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο ςχετικό άρκρο του Ρ. 4412/2016. Επίςθσ, δεν προςμετράται ο χρόνοσ 

κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ, που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του προμθκευτι (μθ ζγκαιρθ υποβολι των 

αναγκαίων δικαιολογθτικϊν κλπ.). 
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Σ Υρομθκευτισ βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ:  

α) Ξράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ ι τροποποιθτικισ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Χυμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ρ.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

β) Ξράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΥΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Χυμβάςεων και 
Υρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

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

δ)Ξράτθςθ 2% υπζρ Ψυχικισ Ωγείασ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ρ. 3580/2007. 

Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%. 

Πε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 4% για τθν προμικεια υλικϊν. 

 

 

Άρκρο 6ο 

ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

6.1. Σ Υρομθκευτισ δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνοσ για τθν μθ ζγκαιρθ εκτζλεςθ τθσ υπό ανάκεςθσ 

υπθρεςίασ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Ωσ ανωτζρα βία νοείται κάκε γεγονόσ απρόβλεπτο, 

το οποίο ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν μπορεί να αποτραπεί ζςτω και με τθ λιψθ μζτρων άκρασ 

επιμζλειασ και ςφνεςθσ, ζνεκα του οποίου κακίςταται ανζφικτο ςτον Υρομθκευτι να προβεί ο ίδιοσ ι 

μζςω τρίτων ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του.  

6.2. Χε εφαρμογι του άρκρου 204 του Ρ. 4412/2016, ο Υρομθκευτισ υποχρεοφται μζςα ςε διάςτθμα είκοςι 

(20) θμερϊν από τότε που ζλαβε χϊρα το γεγονόσ που ςυνιςτά ανωτζρα βία να το αναφζρει εγγράφωσ και 

να προςκομίςει ςτο Ροςοκομείο τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Χε περίπτωςθ που ο Υρομθκευτισ 

δεν προςκομίςει τζτοια ςτοιχεία ςτερείται του δικαιϊματοσ να επικαλεςτεί τθ ςυνδρομι λόγου ανωτζρασ 

βίασ  για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.  

6.3. Γεγονότα που εντάςςονται ςτο πλαίςιο των κινδφνων τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του 

Υρομθκευτι και μπορεί να επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, 

δεν ςυνιςτοφν λόγουσ ανωτζρασ βίασ.  

 

Άρκρο   7ο 

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

Τλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ. Ψροποποίθςθ αυτϊν μπορεί να γίνει μόνον εγγράφωσ, ςε 

αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ και μετά από προθγοφμενθ ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Χυμβουλίου του Ροςοκομείου.  Ζχουν πλιρθ ςυμβατικι ιςχφ και αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματα τθσ 

ςφμβαςθσ, ςτο μζτρο που δεν αντίκεινται ςτουσ όρουσ αυτισ, α) θ διακιρυξθ του διενεργθκζντοσ 
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διαγωνιςμοφ, β) θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Υρομθκευτι και γ) οι διευκρινιςτικζσ του επιςτολζσ 

και τα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

 

Άρκρο   8ο 

ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

8.1. Ξάκε διαφορά που ανακφπτει κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (ι και μετά τθ λιξθ τθσ, εφόςον 

απορρζει απ’ αυτιν) μεταξφ του Ροςοκομείου και του Υρομθκευτι και αφορά (ενδεικτικά) τθν εκτζλεςθ 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ, τθν ερμθνεία αυτισ, τον προςδιοριςμό ι/ και τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν 

υποχρεϊςεων των μερϊν ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ, επιλφεται κατ’ αρχιν, ανεξαρτιτωσ του 

χρόνου γενζςεϊσ τθσ, από το Διοικθτικό Χυμβοφλιο του Ροςοκομείου, προσ το οποίο ο Υρομθκευτισ 

πρζπει να απευκφνει ςχετικι αίτθςθ. Ψο Δ.Χ. αποφαςίηει οριςτικά εντόσ εφλογου χρόνου με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, θ οποία γνωςτοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Χ. του 

Ροςοκομείου δεν εκδϊςει απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν θμζρα υποβολισ 

τθσ ι αν ο Υρομθκευτισ δεν αποδεχκεί τθν απόφαςθ του Δ.Χ., τότε οποιοδιποτε από τα μζρθ δικαιοφται 

να ειςαγάγει τθ διαφορά προσ επίλυςθ ενϊπιον των αρμοδίων Δικαςτθρίων. 

8.2. Ξάκε διαφωνία ι διαφορά που κα απορρζει από τθ ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςίασ ι κα ςχετίηεται μ’ 

αυτιν και δεν κα ρυκμίηεται κατά τον ανωτζρω τρόπο, κα επιλφεται αποκλειςτικά από τα κακ’ φλθν 

αρμόδια δικαςτιρια τθσ Κεςςαλονίκθσ. 

8.3.  Για ότι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι όροι τθσ υπ’ αρικ. 18θσ /2017  

διακιρυξθσ του διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου διατάξεισ, 

όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. Θ εφαρμογι των διατάξεων αυτϊν δεν αποκλείει τθν άςκθςθ άλλων 

δικαιωμάτων του Ροςοκομείου, που απορρζουν από τισ ςυναφείσ με τθ ςφμβαςθ διατάξεισ του Αςτικοφ 

Ξϊδικα και τθσ λοιπισ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

 Χε επιβεβαίωςθ όλων των παραπάνω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε τζςςερα (4) όμοια αντίγραφα, τα οποία,  

αφοφ διαβάςτθκαν, υπογράφθκαν από τουσ ςυμβαλλόμενουσ 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 Για το Νοςοκομείο  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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