
 

ΘΔΜΑ: « 1ε Δπαλαιεπηηθή Πρόζθιεζε εθδήιφζες ελδηαθέροληος» 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο 

Διιάδαο 

ΔΙ∆Ο: Ξξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηα Ξαξαξηήκαηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ  

CPV: 33140000-3 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:   3.779,27 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΞΑ 

ΥΡΗΜΑΣΟ∆ΟΣΗΗ: Ξξνυπνινγηζµφο Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ΘΑΔ:  1311 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (Σακειφηεξε Ρηµή ζε Δπξψ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Κ.Κ.Π.Π..Δ 

Έρνληαο ππφςε:  
Ρηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:  
 

    

1. Ρνπ Λ.4412/2016 ((ΦΔΘ Α’ 147/08-08-2016) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο 
Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

 

2. Ρνπ Λ. 4250/2014 (ΦΔΘ Α’ 74/26-3-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο 
– Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ 
Γεκνζίνπ Ρνκέα – Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 318/1992 θαη 
ινηπέο ξπζκίζεηο». 

 

3. Ρνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 4109/2013 (ΔΘ 16/Α/23.1.2013) «Θαηάξγεζε 
θαη ζπγρψλεπζε ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα».  
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ  
 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 Λακία  26-09-2019 

Αρ. Πρφη. 2199  

 

     

ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

   
 

  

Ταχ. Δ/νση: Σμύρνης 25, ΤΚ. 35132 Λαμία 
  

Πληροφορίες: Ιωάννης Καββαδίας       

Τηλέφωνο: 2231351117  

FAX: 2231351125  
E-mail: promithies@1035.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 6Ζ2ΑΟΞ8Ψ-ΒΞΖ



4. Ρνπ Λ. 4155/2013 (ΦΔΘ Α’ 120/29.05.2013) «Δζληθφ Πχζηεκα 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 

5. Ρνπ Λ. 4152/2013 (ΦΔΘ Α’ 107/09.05.2013) «Δπείγνληα κέηξα 
εθαξκνγήο ησλ Λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013 θαη 
εηδηθφηεξα ηεο Ξαξαγξάθνπ Ε’: Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 
λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 

6. Ρνπ Λ.4013/2011 (ΦΔΘ Α' 204/15.09.2011) «Πχζηαζε εληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ 
ηνπ Λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) Ξξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

7. Ρνπ Ξ.Γ.80/2016 «Ξεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 
δηαηάθηεο». 
 

8. Ρνπ Λ. 3863/2010 (ΦΔΘ 115 Α/15-7-2010) : Λέν Αζθαιηζηηθφ 
Πχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο  

 

9. Ρνπ Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ Α’ 112/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 
κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, 
δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα 
Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

10. Ρνπ Λ. 2690/1999 (ΦΔΘ Α’ 45/09.03.1999) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα 
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 
θαη ηζρχεη. 

 

 

      11.Ρε κε αξηζ. Γ9/44417/11623/17-10-2016 (ΦΔΘ 571/ΝΓΓ/24-10-2016 

Απφθαζηλ ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε ζέκα «Νξηζκφο κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην ηνπ Θ.Θ.Ξ. Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο» θαη ζε νξζή 

επαλάιεςε ΦΔΘ 599/4-11-2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 

Γ9/54876/14424/13-12-2016 πνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΘ 698/20-12-

2016 η. ΝΓΓ), ηξνπνπνηεζείζα εθ λένπ, κε ηελ ππ’ αξηζ. 

Γ9/12833/4160 (ΦΔΘ .Ν.Γ.Γ. 322/30-06-2017) Απφθαζε ηεο 
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Αλαπιεξψηξηαο πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο & 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

 

      12.Ρελ ππ. αξηζκ. 65473/2074/30-01-2019 απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ 

Δξγαζίαο κε ηελ  νπνία εγθξίζεθε ν Ξ/ 2019. 

        

       13.Tελ ππ. αξηζκ.147/24-4-2019 αλάιεςε δέζκεπζε ηεο ππεξεζίαο γηα 

πνζφ 20.351,85 επξψ γηα ην 2019.   

         

       14.Ρελ εγγξαθή θαη δέζκεπζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ  πνζνχ ησλ 14.537,05 

επξψ ζηνλ αληίζηνηρν ΘΑΔ 1311 κε ηελ έγθξηζε ηνπ Ξ/ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2020. 

 

       15.Ρελ αλάγθε Ππλνπηηθνχ δεκφζηνπ  δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα 

γεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηα Ξαξαξηήκαηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 34.888,90€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ γηα έλα 

έηνο. Αλαιπηηθα γηα ην Ξαξάξηεκα ΑΚΔΑ Δχβνηαο 17.178,28€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, γηα ην Ξαξάξηεκα ΑΚΔΑ Φζηψηηδαο 

17.181,24€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ θαη γηα ην Ξαξάξηεκα 

Ξξνζηαζίαο Ξαηδηνχ 529,38€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ. 

      

       16.Ρελ ππ. αξηζκ. 13εο/06-05-2019 (ζέκα 2ν) απφθαζεο ηνπ Γ.Π ηνπ 

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ « Ξεξί εγθξίζεσο Ππλνπηηθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα 

ηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ 

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ. 

 

        17.Ρελ ππ. αξηζκ. 1065/9-5-2019 δηαθήξπμε ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα γεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηα 

Ξαξαξηήκαηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ. 

        18.Ρν ππ. αξηζκ. 1220 / 23-05-2019 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο 

θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα 

πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ  Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ.  

        19.Ρελ ππ. αξηζκ.1397/18-6-2019 έλζηαζε ηεο εηαηξίαο MAVROGENIS 

EMPOWERING HEALTH θαηά ηεο  αλσηέξσ απφθαζεο  ηνπ Γ.Π ηνπ 

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ. 
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       20.Ρελ  ππ. αξηζκ.1546/01-07-2019 απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ γηα ηνλ νξηζκφ ηεο επηηξνπήο εμέηαζεο θαη ζπληάμεσο  

πνξίζκαηνο επί ελζηάζεσλ δηαγσληζκψλ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ην 

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ. 

 

       21.Ρν ππ. αξηζκ. 1220 / 3-07-2019 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

       22.Ρελ ππ. αξηζκ. 19εο/11-07-2019 (ζέκα 2ν) απφθαζεο ηνπ Γ.Π ηνπ 

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ «Ξεξί εγθξίζεσο θαη απνδνρήο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο 

επηηξνπήο ελζηάζεσλ ηνπ Ππλνπηηθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 34.888,90€ Δπξψ γηα ηελ πξνκήζεηα 

πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηα Ξαξαξηήκαηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ». 

       23.Ρν ππ. αξηζκ. 1715/ 19-07-2019 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο 

θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα 

πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ  Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ. 

 

       24.Ρελ ππ. αξηζκ. 21εο/29-07-2019 (ζέκα 3ν) απφθαζεο ηνπ Γ.Π ηνπ 

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ «Θαηαθχξσζε Ππλνπηηθνχ δεκφζηνπ  δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

πξνκήζεηα γεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηα Ξαξαξηήκαηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ, 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 34.888,90€ επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΞΑ γηα έλα έηνο». 

 

       25.Ρν ππ. αξηζκ. 1863/ 08-08-2019 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο 

θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα 

πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ  Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ. 

 

       26.Ρελ ππ. αξηζκ. 22εο/14-08-2019 (ζέκα 3ν) απφθαζεο ηνπ Γ.Π ηνπ 

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ «Αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο Ππλνπηηθνχ 

δεκφζηνπ  δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα γεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηα 

Ξαξαξηήκαηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 34.888,90€ 

επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ γηα έλα έηνο». 
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Προβαίλεη ζε 1ε Δπαλαιεπηηθή Πρόζθιεζε εθδήιφζες 

ελδηαθέροληος γηα Προκήζεηα Τγεηολοκηθού Τιηθού γηα ηα 

Παραρηήκαηα ηοσ Κ.Κ.Π.Π..Δ  

 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ζπλνιηθά αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ 3.779,27 € 

ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ηοσ ΦΠΑ θαη θαηαλέκεηαη : Γηα ην Ξαξάξηεκα 

ΑΚΔΑ Φζηψηηδαο (Γνκνθφο) ζην πνζφ ησλ 736,51 € 

ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ηοσ ΦΠΑ ,γηα ην Ξαξάξηεκα ΑΚΔΑ Δχβνηαο (Βαζχ 

Απιίδα) ζην πνζφ ησλ 2.941,91 € ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ηοσ ΦΠΑ  θαη 

γηα ην Ξαξάξηεκα Ξξνζηαζίαο Ξαηδηνχ (Ιακία) ζην πνζφ ησλ 100,85 €  

ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ηοσ ΦΠΑ . 

α) Γηθαηούτοη Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα, νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ θαη ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο, εκπνξίαο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ αλσηέξσ.  

β) Αληηθείκελο  Ξξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηα Ξαξαξηήκαηα ηνπ 

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ  

                
 
1). Σα απαηηούκελα δηθαηοιογεηηθά ποσ πρέπεη λα θαηαηεζούλ είλαη: 
 

α) Τπεύζσλε δήιφζε ηοσ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη: 

α. φηη δελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα 

θάπνην απφ ηα παξαθάησ αδηθήκαηα (φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ. 

4412/2016):Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, Γσξνδνθία, Απάηε, 

Ρξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο Λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, Ξαηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ.( Ζ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο 

εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη 

Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ 

Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.) 

β. φηη δελ έρνπλ  αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 

β) Τπεύζσλε δήιφζε ηοσ Ν. 1599/86 φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ 

ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

γ). Σετληθή Προζθορά. 

 Κε ηελ πξνζθνξά ηνπο νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ εηδηθφ 

ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο (σποθάθειος «ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ»), ζην νπνίν ζα δίδεηαη ζαθήο πεξηγξαθή γηα ην 

πξνζθεξφκελν είδνο, εηθνλνγξαθεκέλα έληππα ηερληθψλ ζηνηρείσλ, 
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πηζηνπνηήζεηο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηφζν ηνπ θαηαζθεπαζηή - 

παξαγσγνχ φζν θαη ηνπ πξνκεζεπηή αλ πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθέο 

επηρεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη, βεβαηψζεηο, θπιιάδηα θαη 

ππεχζπλε δήισζε γηα ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. Ρα ππφ πξνκήζεηα είδε 

ζα πξέπεη: α) λα είλαη επψλπκα πξντφληα, κε αλαγξαθφκελε ηελ 

επσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή επί ηεο ζπζθεπαζίαο, β) λα είλαη 

εγθεθξηκέλα απφ ηνλ Δζληθφ Νξγαληζκφ Φαξκάθσλ. γ) ηα πξντφληα πνπ 

θέξνπλ εκεξνκελία ιήμεσο ζα πξέπεη λα ιήγνπλ κεηά ηελ 28/2/2019 . 

 πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/1986 ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη: φια ηα 

πξνζθεξφκελα είδε ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 

Διιεληθή θαη Δπξσπατθή λνκνζεζία . 

 πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/1986 ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα 

πξντφληα κε ηηο πνζφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ζα θαηαηεζεί πξνζθνξά.  

 Όπνηα πξνζθνξά δελ ζπλνδεχεηαη απφ ην ηεχρνο απηφ ή ππάξρνπλ ζ’ 
απηφ αζαθείο ή  ειιηπείο ηερληθέο πεξηγξαθέο, απορρίπηεηαη.  

 

δ). Οηθολοκηθή Προζθορά. Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο 
ηνπνζεηνχληαη επί ποηλή απορρίυεφς ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, 
κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε: «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» πνπ 
ζα πεξηιακβάλεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε επξψ. Ξξνζθνξά ζε άιια λνκίζκαηα 
ή κε ξήηξα, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 Ξξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ 
αίξεζε ή κε ζχκθσλεο κε ηνπο νπζηψδεηο φξνπο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε.   

ε). Φοροιογηθή Δλεκερόηεηα. 

ζη). Αζθαιηζηηθή Δλεκερόηεηα. 

2.Σόπος θαη τρόλος Τποβοιής: 

Ρα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα 

ππνβάιινληαη εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ κε ηελ έλδεημε «ΔΚΓΗΛΩΗ 

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ» Γηα ηελ 1ε Δπαλαιεπηηθή Πρόζθιεζε Δθδήιφζες 

Δλδηαθέροληος Προκήζεηας  σγεηολοκηθού σιηθού γηα ηα 

Παραρηήκαηα ηοσ Κ.Κ.Π.Π..Δ . 

Ν θάθεινο ζα θαηαηίζεηαη ζηα γραθεία  ηοσ Παραρηήκαηος 

Προζηαζίας  Παηδ ηού  Σ.Κ.  35132 κέτρη  η ης  14 Οθηφβρίοσ  

εκέρα Γεσηέρα  θαη  ώρα 11:00 π.κ. , κεηά ηελ ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 
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Οη ελδηαθερόκελοη επί ποηλή απόρρηυες όιφλ ηφλ προζθορώλ, 

ιακβάλοσλ κέρος ζηο δηαγφληζκό κε κία κόλο προζθορά, γηα ηο 

ζύλοιο ηφλ ποζοηήηφλ ηφλ εηδώλ ή γηα επηκέροσς είδε ζηο ζύλοιο 

ηες ποζόηεηάς ηοσς, ηοσ Κ.Κ.Π.Π..Δ ή γηα ηο ζύλοιο ηφλ ποζοηήηφλ 

ηφλ εηδώλ ή γηα επηκέροσς είδε ζηο ζύλοιο ηες ποζόηεηάς ηοσς, ηοσ 

θάζε Παραρηήκαηος τφρηζηά. Δλαιιαθηηθές προζθορές δε γίλοληαη 

αποδεθηές θαη απορρίπηοληαη. 

Νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο, ρσξίο ζβεζίκαηα, ηπρφλ 

δηνξζψζεηο θαη επθξηλείο. Γηαθνξεηηθά ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 

Ξξνζθνξέο πνπ ζα ιακβάλνληαη κεηά ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία ζα ζεσξνχληαη 

εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ. 
Ξξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ ζα αμηνινγεζνχλ.  
Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο.  

 

3. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Ζ 1ε Δπαλαιεπηηθή πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ 

Γηαχγεηα ,ζην ΘΖΚΓΖΠ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ . 

4. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ αξηζκνχληαη απφ 
ηελ Δπηηξνπή πνπ νξίζηεθε κε απφθαζε ηνπ Γ.Π, νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ 
κε ηελ ζεηξά πνπ επηδφζεθαλ.  
Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ελψπηνλ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ε πεχζπλε Γήισζε. Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ζην ηέινο εάλ δηαπηζησζεί ε πιεξφηεηα ησλ 
αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ. 
Θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ θαη πξηλ ην άλνηγκα 
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, φζεο απφ απηέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ 
απνζθξαγίδνληαη, γλσζηνπνηείηαη δε ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, έγθαηξα, κε 
έγγξαθν, ν ιφγνο ηεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.  

Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν 

πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ ζε πξαθηηθφ. 

 
5. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (Σακειφηεξε 
Ρηµή ζε Δπξψ).  
 
6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ - ΤΜΒΑΗ 
Πηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε ηεο 

απφθαζεο ηειηθήο έγθξηζεο. Κεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, 
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θαηαξηίδεηαη απφ ην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ 

ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο 

Ξξφζθιεζεο, προζθοκίδοληας ηασηότρολα θαη ηελ προβιεπόκελε 

εγγύεζε θαιής εθηέιεζες, ε οποία αλέρτεηαη ζε ποζοζηό 5% επί ηοσ 

ζσλοιηθού ποζού ηες ζύµβαζες τφρίς Φ.Π.Α. Ζ παξνχζα ζχκβαζε 

ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ζα ηζρχεη γηα δηάζηεκα δψδεθα  (12) κελψλ. 

  

7.  ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο γεηνλνκηθνχ πιηθνχ πνπ ζα παξαδίδεηαη ζηηο 

απνζήθεο ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο 

Πηεξεάο Διιάδαο, ζα γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, πνπ ζα εθδίδεη ζρεηηθφ 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο. Ρα δεηνχκελα πιηθά ζα παξαδίδνληαη ην αξγφηεξν 

κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηε δηαβίβαζε ηεο αληίζηνηρεο παξαγγειίαο ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα 

γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.  

Ν πξνκεζεπηήο θέξεη ηελ επζχλε κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξάδνζεο ησλ ππφ 

πξνκήζεηα πιηθψλ εθηφο αλ ε θζνξά ή θαηαζηξνθή πξνέιζεη απνδεδεηγκέλα 

απφ ππαηηηφηεηα ησλ εθπξνζψπσλ ή ππαιιήισλ ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ 

Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. 

Οεηψο ζπκθσλείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηά ην ρξφλν 

παξάδνζεο έρεη απνζπξζεί απφ ηελ θπθινθνξία νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ θαζαξηφηεηαο απηφ ζα αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή κε άιιν κε ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακα ή βειηησκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

Ξαξαξηεκάησλ ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο 

Διιάδαο, θαηφπηλ παξαγγειηψλ πνπ ζα δηαβηβάδνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κέζσ 

ηνπ αξκνδίνπ Ρκήκαηνο.  

 
 
8. ΠΛΗΡΩΜΗ 
α. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή θαηά κήλα απφ ην Θέληξν Θνηλσληθήο 

Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο.  

β. Σξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ 

επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ  απφ ηνλ αλάδνρν. 
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γ. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα 

ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

δ. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πξνκήζεηαο  δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο 

παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ.  

ε. Πε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ 

πξνζεζκία, ην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο 

θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 1666/2003 

«Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2003/35) ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Θ. Α΄ 138/5-6-2003) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη 

έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ.  

ζη. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: α) Θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο 

ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε 

απηνχ, β) Θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ.  

δ. Θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν 

πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Λ. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο. 

ε. Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ 

βαξχλεη ην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. 

ζ. Ρα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ηεο ππεξεζίαο βαξχλνπλ ηνλ 

αλάδνρν. 

9: ΛΤΗ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ –ΈΚΠΣΩΗ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο άξρεηαη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη 

κεηά απφ δηάζηεκα δψδεθα  (12) κελψλ. 

Ρν Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο δηθαηνχηαη λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ απηήο θαη 

θπξίσο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Αλ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, παξά ηηο πξνο ηνχην νριήζεηο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ.  

β) Αλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ζχκβαζεο εληνιέο   ηνπ  Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ., 
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γ)  Αλ ν Αλάδνρνο θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα 

απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ.4412/16 θαη σο εθ 

ηνχηνπ έπξεπε λα απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ρν Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα ιχζεη ηε ζχκβαζε θεξχζζνληαο έθπησην ηνλ Αλάδνρν ζε φπνην 

ζηάδην εμέιημεο θαη αλ βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο – 

κεηά απφ κεληαία πξνεηδνπνίεζή ηνπ – αλ δηαπηζηψζεη φηη δελ ηεξνχληαη απφ 

κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ νη φξνη θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί ή φηη δελ 

ηεξείηαη ην ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο. 

Ρν Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο αλαζηέιιεη ηελ 

θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

ζχκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 

Ζ έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε 

νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ. ή ζε αλψηεξε βία.  

 

10: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, φηαλ ζπκθσλήζνπλ γη’ απηφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε. Νπνηαδήπνηε φκσο, ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλν εγγξάθσο θαη ζα ππνγξάθεηαη θαη 

απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ., απνθιεηφκελεο ξεηά νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο 

κε πξνθνξηθή ζπκθσλία. 

11: ΙΥΤΟΤΔ ∆ΙΑΣΑΞΔΙ 

Γηα θάζε γεληθά δήηεµα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παηνχζα δηαθήξπμε θαη 

γηα θάζε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο, έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α’/08- 08-2016) «∆εµφζηεο Ππµβάζεηο Έξγσλ, 

Ξξνκεζεηψλ & πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 

2014/25/ΔΔ)». 

 

Γηα πιεξνθνξίεο ησλ ππεξεζηψλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα  
απεπζχλνληαη ζην ηκήκα Ξξνκεζεηψλ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ θαη ζην ηειέθσλν 
22313- 51117 (Ησάλλεο Θαββαδίαο) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 
 
 

ΑΔΑ: 6Ζ2ΑΟΞ8Ψ-ΒΞΖ



                               ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
     ( Η αρίθμηςη είναι ςυνζχεια του προηγοφμενου διαγωνιςμοφ). 
 
 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 2019 ΣΩΝ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΚΠΠΕ 

α/α ΔΙΓΟ 

ΣΔΥΝΙΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚ
Α 

ΠΟΟΣ. 
Μολ. 

Μέηρ. 

Δλδ. 
Σηκή 

ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ 
ΦΠΑ 

3 

SPREY  

ΔΞΝΙΩΠΖΠ 

ΡΟΑΚΑΡΩΛ 
(PULVO) – 

VIOPLEX – T 
spray Powder 

121,4 gr 

Αληηβηνηηθφ επξέσο 

θάζκαηνο γηα ηελ 

ηνπηθή ζεξαπεία 
φισλ ησλ κνξθψλ 

ησλ ηνπηθψλ 
κηθξνβηαθψλ 

ινηκψμεσλ 

75 ΡΔΚ 3,6000   0,6968 4,2968 322,2581 

4 

ΑΙΓΗΛΗΘΝ 
ΔΞΗΘΔΚΑ ΚΔ 

ΑΟΓΟΝ ΘΑΗ 

ΘΡΡΑΟΗΛΖ 
2,5X30X5 cm 

Γηα γέκηζκα 
θνηινηήησλ, κε 

πςειή 
απνξξνθεηηθφηεηα, 

απνζηεηξσκέλα, 

ζπζθεπαζία κε 
εχθνιν άλνηγκα, 

ζρήκαηνο 
θνξδνληνχ 

15 ΡΔΚ 5,0000 0,5752   5,5752 83,6283 

7 
ΑΛΡΗΖΙΗΑΘΝ 

ΓΑΙΑΘΡΩΚΑ 
SPF50 150ml  7 ΡΔΚ 3,0000   0,5806 3,5806 25,0645 

8 
ΑΛΡΗΘΝΛΝ

ΞΗΘΝ 

ΓΑΙΑΘΡΩΚΑ 

  7 ΡΔΚ 5,0000   0,9677 5,9677 41,7742 

14 

ΑΡΝΘΝΙΙΖΡ

Ν ΔΞΗΘΔΚΑ 
ΡΟΑΚΑΡΩΛ 

ΘΑΗ ΔΙΘΩΛ  

 Δπηζέκαηα 
απνζηεηξσκέλα 

πδξνπνιπκέξε- 
αθξψδε , δηαξθνχο 

απειεπζέξσζεο 

πδξνελεξγνχ 
αξγχξνπ 

νκνηνγελψο 
θαηαλεκεκέλνπ ζε 

φιε ηε δνκή ηνπ 
αθξψδνπο . 

Γηαζηάζεσλ 20ρ20 

+/- 10% 

30 ΡΔΚ 
20,000

0 
  3,8710 

23,871
0 

716,1290 

https://www.skroutz.gr/s/11894500/Garnier-Ambre-Solaire-Kids-Easy-Peasy-SPF50-150ml.html
ΑΔΑ: 6Ζ2ΑΟΞ8Ψ-ΒΞΖ



15 

ΑΡΝΘΝΙΙΖΡ

Ν ΔΞΗΘΔΚΑ 
ΡΟΑΚΑΡΩΛ 

ΘΑΗ ΔΙΘΩΛ  

 ΔΗΓΗΘΝ ΠΣΖΚΑ 

ΞΡΔΟΛΑΠ 18x20 
+/- 10% - 

Δπηζέκαηα 

απνζηεηξσκέλα 
πδξνπνιπκέξε- 

αθξψδε , δηαξθνχο 
απειεπζέξσζεο 

πδξνελεξγνχ 
αξγχξνπ 

νκνηνγελψο 

θαηαλεκεκέλνπ ζε 
φιε ηε δνκή ηνπ 

αθξψδνπο. 

20 ΡΔΚ 
12,000

0 
  2,3226 

14,322
6 

286,4516 

16 

ΑΡΝΘΝΙΙΖΡ
Ν ΔΞΗΘΔΚΑ 

ΡΟΑΚΑΡΩΛ 

ΘΑΗ ΔΙΘΩΛ  

ΔΗΓΗΘΝ ΠΣΖΚΑ 
ΘΝΘΘΓΑ ΓΚΑ 

ΘΝΘΘΡΓΑ 25 x 25 
+/- 10% - 

Δπηζέκαηα 
απνζηεηξσκέλα 

πδξνπνιπκέξε- 

αθξψδε , δηαξθνχο 
απειεπζέξσζεο 

πδξνελεξγνχ 
αξγχξνπ 

νκνηνγελψο 

θαηαλεκεκέλνπ ζε 
φιε ηε δνκή ηνπ 

αθξψδνπο. 

20 ΡΔΚ 
22,000

0 
  4,2581 

26,258

1 
525,1613 

35 

Γίζθνο 

κεηαιιηθφο 

απφ 
αλνμείδσην 

ράιπβα 

Γηαζηάζεηο: 37 x 28 

x 5 cm 
3 ΡΔΚ 

25,000

0 
  4,8387 

29,838

7 
89,5161 

36 

Γίζθνο 
κεηαιιηθφο 

απφ 
αλνμείδσην 

ράιπβα 

Γηαζηάζεηο: 20 x 30 

x 5 cm 
3 ΡΔΚ 

25,000

0 
  4,8387 

29,838

7 
89,5161 

47 

ΔΞΗΘΔΚΑ 
ΑΙΓΖΛΗΘΝ 

ΘΡΡΑΟΗΛΖΠ 
ΘΑΗ 

ΑΠΒΔΠΡΗΝ 
ΠΣΖΚΑ 

ΘΝΟΓΝΛΗΝ                              

3cm  x 45cm 
10% 

 Δπίζεκα 
απνζηεηξσκέλν 

αιγεληθφ 
αληηκηθξνβηαθφ κε 

άξγπξν θαη 

θπηηαξίλε πςεινχ 
G πνπ λα ζπλδπάδεη 

κεγάιε 
απνξξνθεηηθφηεηα 

αληηκηθξνβηαθή 

δξάζε θαη πςειή 
ζπλνρή. 

30 ΡΔΚ 6,5000 0,7478   7,2478 217,4336 

ΑΔΑ: 6Ζ2ΑΟΞ8Ψ-ΒΞΖ



49 

ΔΞΗΘΔΚΑ 

ΑΞΝΠΡΔΗΟΩΚ
ΔΛΝ 

ΑΙΓΖΛΗΘΝ 
ΘΡΡΑΟΗΛΖΠ 

ΘΑΗ 

ΑΠΒΔΠΡΗΝ 
ΠΣΖΚΑΡΝΠ 

ΘΝΟΓΝΛΗΝ 
5cm +/-2cm x 

45cm +/-5cm 

Δπηζέκα 

απνζηεηξσκέλν 
αιγεληθφ 

αληηκηθξνβηαθφ κε 

άξγπξν θαη 
θπηηαξίλε πςεινχ 

g πνπ λα ζπλδηάδεη 
κεγάιε 

απνξξνθεηηθφηεηα, 
αληηκηθξνβηαθή 

δξάζε θαη πςειή 

ζπλνρή. 
Ππζθεπαζία ησλ 10 

ηεκαρίσλ 

20 ΡΔΚ 6,6000 0,7593   7,3593 147,1858 

52 
ΕΩΛΑ 

ΑΚΑΜΗΓΗΝ 

ΚΔ ΘΙΗΞ 
 

60 ΡΔΚ 9,5000   1,8387 
11,338

7 
680,3226 

65 

ΚΝΛΝΒΔΡΑ 
ΓΗΑ 

ΓΙΘΝΕΗΙΝΚ

ΔΛΖ 

Φηαιίδηα 

εξγαζηεξηαθνχ 

ειέγρνπ ησλ 5ml, 
πιαζηηθά κε θελφ 

αέξνο 

50 ΡΔΚ 0,1900 0,0219   0,2119 10,5929 

68 
ΝΗΛΝΞΛΔΚΑ 

ΘΑΘΑΟΝ 

ΦΗΑΙΖ 430 ml 

  45 ΡΔΚ 2,1000   0,4065 2,5065 112,7903 

69 

ΝΗΛΝΞΛΔΚΑ 

ΚΞΙΔ ΡΩΛ 

250 ml 

  20 ΡΔΚ 1,0400   0,2013 1,2413 24,8258 

78 

ΟΑΚΚΑΡΑ 

ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ 

2/0   

  5 
ΘΝΡΗ

Α 
2,4000 0,2761   2,6761 13,3805 

79 

ΟΑΚΚΑΡΑ 

ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ 
3/0  

  5 
ΘΝΡΗ

Α 
2,4000 0,2761   2,6761 13,3805 

81 
ΠΔΡ ΑΙΙΑΓΖ 

ΘΑΘΔΡΖΟΑ 
  30 ΡΔΚ 4,2000   0,8129 5,0129 150,3871 

90 ΠΟΗΓΓΑ 20ml 

No 10 cc κε βειφλα 

21G. Κίαο ρξήζεο, 
απνζηεηξσκέλε, κε 

ηνμηθή, ειεχζεξε 

ππξεηνγφλσλ 

25 ΡΔΚ 0,0275   0,0053 0,0328 0,8206 

97 
ΡΝΞΗΘΝ 

ΑΛΑΗΠΘΖΡΗΘΝ      

ΡΞΝ GEL 

Xylocaine Jelly 2% 

30gr 
40 ΡΔΚ 3,5000   0,6774 4,1774 167,0968 

104 

ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΝ

Π ΝΟΝΠ 
1000ML 

Sodium 

Chloride 0,9% 

Πηείξν, ειεχζεξν 

βαθηεξηαθψλ 
ελδνηνμηλψλ. 

Ηζνηνληθφ δηάιπκα 
γηα ελδνθιέβηα 

ρξήζε 

40 ΡΔΚ 1,3800 0,1588   1,5388 61,5504 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ:       3.779,27 €  

 

 

ΑΔΑ: 6Ζ2ΑΟΞ8Ψ-ΒΞΖ



 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 2019 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΠΑΙΔΙΟΤ ΥΘΙΩΣΙΔΑ 

α/α ΔΙΓΟ 

ΣΔΥΝΙΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚ
Α 

ΠΟΟΣ. 
Μολ. 

Μέηρ. 

Δλδ. 
Σηκή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ 
ΦΠΑ 

3 

SPREY  

ΔΞΝΙΩΠΖΠ 
ΡΟΑΚΑΡΩΛ 

(PULVO) – 

VIOPLEX – T 
spray Powder 

121,4 gr 

Αληηβηνηηθφ επξέσο 

θάζκαηνο γηα ηελ 
ηνπηθή ζεξαπεία 

φισλ ησλ κνξθψλ 

ησλ ηνπηθψλ 
κηθξνβηαθψλ 

ινηκψμεσλ 

5 ΡΔΚ 3,6000   0,6968 4,2968 21,4839 

8 

ΑΛΡΗΘΝΛΝ
ΞΗΘΝ 

ΓΑΙΑΘΡΩΚΑ 

  7 ΡΔΚ 5,0000   0,9677 5,9677 41,7742 

7 

ΑΛΡΗΖΙΗΑΘΝ 
ΓΑΙΑΘΡΩΚΑ 

SPF50 150ml  7 ΡΔΚ 3,0000   0,5806 3,5806 25,0645 

68 

ΝΗΛΝΞΛΔΚΑ 
ΘΑΘΑΟΝ 

ΦΗΑΙΖ 430 ml 

  5 ΡΔΚ 2,1000   0,4065 2,5065 12,5323 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 100,8548 

 

 

 

https://www.skroutz.gr/s/11894500/Garnier-Ambre-Solaire-Kids-Easy-Peasy-SPF50-150ml.html
ΑΔΑ: 6Ζ2ΑΟΞ8Ψ-ΒΞΖ



 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 2019 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΕΑ 

ΥΘΙΩΣΙΔΑ 

α/α ΔΙΓΟ 

ΣΔΥΝΙΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙ

ΣΙΚΑ 

ΠΟΟΣ. 
Μολ. 
Μέηρ. 

Δλδ. 

Σηκή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ 

ΦΠΑ 

3 

SPREY  
ΔΞΝΙΩΠΖΠ 

ΡΟΑΚΑΡΩΛ 
(PULVO) – 

VIOPLEX – T 
spray 

Powder 

121,4 gr 

Αληηβηνηηθφ 

επξέσο 
θάζκαηνο γηα 

ηελ ηνπηθή 
ζεξαπεία 

φισλ ησλ 
κνξθψλ ησλ 

ηνπηθψλ 

κηθξνβηαθψλ 
ινηκψμεσλ 

30 ΡΔΚ 3,6000   0,6968 4,2968 128,9032 

4 

ΑΙΓΗΛΗΘΝ 

ΔΞΗΘΔΚΑ ΚΔ 
ΑΟΓΟΝ ΘΑΗ 

ΘΡΡΑΟΗΛΖ 
2,5X30X5 cm 

Γηα γέκηζκα 

θνηινηήησλ, 
κε πςειή 

απνξξνθεηηθ
φηεηα, 

απνζηεηξσκέ

λα, 
ζπζθεπαζία 

κε εχθνιν 
άλνηγκα, 

ζρήκαηνο 
θνξδνληνχ 

15 ΡΔΚ 5,0000 0,5752   5,5752 83,6283 

35 

Γίζθνο 

κεηαιιηθφο 
απφ 

αλνμείδσην 

ράιπβα 

Γηαζηάζεηο: 
37 x 28 x 5 

cm 

3 ΡΔΚ 25,0000   4,8387 29,8387 89,5161 

36 

Γίζθνο 

κεηαιιηθφο 
απφ 

αλνμείδσην 

ράιπβα 

Γηαζηάζεηο: 
20 x 30 x 5 

cm 

3 ΡΔΚ 25,0000   4,8387 29,8387 89,5161 

49 

ΔΞΗΘΔΚΑ 

ΑΞΝΠΡΔΗΟΩ
ΚΔΛΝ 

ΑΙΓΖΛΗΘΝ 

ΘΡΡΑΟΗΛΖΠ 
ΘΑΗ 

ΑΠΒΔΠΡΗΝ 
ΠΣΖΚΑΡΝΠ 

ΘΝΟΓΝΛΗΝ 

5cm +/-2cm 
x 45cm +/-

5cm 

Δπηζέκα 

απνζηεηξσκέ

λν αιγεληθφ 
αληηκηθξνβηαθ

φ κε άξγπξν 
θαη θπηηαξίλε 

πςεινχ g 

πνπ λα 
ζπλδηάδεη 

κεγάιε 
απνξξνθεηηθ

φηεηα, 
αληηκηθξνβηαθ

ή δξάζε θαη 

πςειή 

20 ΡΔΚ 6,6000 0,7593   7,3593 147,1858 

ΑΔΑ: 6Ζ2ΑΟΞ8Ψ-ΒΞΖ



ζπλνρή. 

Ππζθεπαζία 
ησλ 10 

ηεκαρίσλ 

52 

ΕΩΛΑ 

ΑΚΑΜΗΓΗΝ 

ΚΔ ΘΙΗΞ 

  10 ΡΔΚ 9,5000   1,8387 11,3387 113,3871 

90 
ΠΟΗΓΓΑ 

20ml 

No 10 cc κε 

βειφλα 21G. 
Κίαο ρξήζεο, 

απνζηεηξσκέ

λε, κε 
ηνμηθή, 

ειεχζεξε 
ππξεηνγφλσλ 

25 ΡΔΚ 0,0275   0,0053 0,0328 0,8206 

97 

ΡΝΞΗΘΝ 

ΑΛΑΗΠΘΖΡΗΘ
Ν   ΡΞΝ 

GEL 

Xylocaine 

Jelly 2% 

30gr 

20 ΡΔΚ 3,5000   0,6774 4,1774 83,5484 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:        736,51 €  

 

ΑΔΑ: 6Ζ2ΑΟΞ8Ψ-ΒΞΖ



 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 2019 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΑΜΕΑ ΕΤΒΟΙΑ 

α/α ΔΙΓΟ 

ΣΔΥΝΙΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙ
ΣΙΚΑ 

ΠΟΟΣ. 
Μολ. 
Μέηρ. 

Δλδ. 

Σηκή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ 
ΦΠΑ 

3 

SPREY  
ΔΞΝΙΩΠΖΠ 

ΡΟΑΚΑΡΩΛ 
(PULVO) – 

VIOPLEX – T 

spray Powder 
121,4 gr 

Αληηβηνηηθφ 
επξέσο 

θάζκαηνο γηα 
ηελ ηνπηθή 

ζεξαπεία 

φισλ ησλ 
κνξθψλ ησλ 

ηνπηθψλ 
κηθξνβηαθψλ 

ινηκψμεσλ 

40 ΡΔΚ 3,6000   0,6968 4,2968 171,8710 

14 

ΑΡΝΘΝΙΙΖΡ
Ν ΔΞΗΘΔΚΑ 

ΡΟΑΚΑΡΩΛ 

ΘΑΗ ΔΙΘΩΛ  

 Δπηζέκαηα 
απνζηεηξσκέ

λα 

πδξνπνιπκέξ
ε- αθξψδε , 

δηαξθνχο 
απειεπζέξσζ

εο 
πδξνελεξγνχ 

αξγχξνπ 

νκνηνγελψο 
θαηαλεκεκέλ

νπ ζε φιε ηε 
δνκή ηνπ 

αθξψδνπο . 

Γηαζηάζεσλ 
20ρ20 +/- 

10% 

30 ΡΔΚ 
20,000

0 
  3,8710 

23,871

0 
716,1290 

15 

ΑΡΝΘΝΙΙΖΡ
Ν ΔΞΗΘΔΚΑ 

ΡΟΑΚΑΡΩΛ 
ΘΑΗ ΔΙΘΩΛ  

 ΔΗΓΗΘΝ 

ΠΣΖΚΑ 

ΞΡΔΟΛΑΠ 
18x20 +/- 

10% - 
Δπηζέκαηα 

απνζηεηξσκέ

λα 
πδξνπνιπκέξ

ε- αθξψδε , 
δηαξθνχο 

απειεπζέξσζ

εο 
πδξνελεξγνχ 

αξγχξνπ 
νκνηνγελψο 

θαηαλεκεκέλ
νπ ζε φιε ηε 

20 ΡΔΚ 
12,000

0 
  2,3226 

14,322

6 
286,4516 

ΑΔΑ: 6Ζ2ΑΟΞ8Ψ-ΒΞΖ



δνκή ηνπ 

αθξψδνπο. 

16 

ΑΡΝΘΝΙΙΖΡ
Ν ΔΞΗΘΔΚΑ 

ΡΟΑΚΑΡΩΛ 
ΘΑΗ ΔΙΘΩΛ  

ΔΗΓΗΘΝ 

ΠΣΖΚΑ 

ΘΝΘΘΓΑ 
ΓΚΑ 

ΘΝΘΘΡΓΑ 25 
x 25 +/- 

10% - 
Δπηζέκαηα 

απνζηεηξσκέ

λα 
πδξνπνιπκέξ

ε- αθξψδε , 
δηαξθνχο 

απειεπζέξσζ

εο 
πδξνελεξγνχ 

αξγχξνπ 
νκνηνγελψο 

θαηαλεκεκέλ
νπ ζε φιε ηε 

δνκή ηνπ 

αθξψδνπο. 

20 ΡΔΚ 
22,000

0 
  4,2581 

26,258

1 
525,1613 

47 

ΔΞΗΘΔΚΑ 

ΑΙΓΖΛΗΘΝ 

ΘΡΡΑΟΗΛΖΠ 
ΘΑΗ 

ΑΠΒΔΠΡΗΝ 
ΠΣΖΚΑ 

ΘΝΟΓΝΛΗΝ                              

3cm  x 45cm 
10% 

 Δπίζεκα 

απνζηεηξσκέ

λν αιγεληθφ 
αληηκηθξνβηαθ

φ κε άξγπξν 
θαη θπηηαξίλε 

πςεινχ G 
πνπ λα 

ζπλδπάδεη 

κεγάιε 
απνξξνθεηηθ

φηεηα 
αληηκηθξνβηαθ

ή δξάζε θαη 

πςειή 
ζπλνρή. 

30 ΡΔΚ 6,5000 0,7478   7,2478 217,4336 

52 
ΕΩΛΑ 

ΑΚΑΜΗΓΗΝ 
ΚΔ ΘΙΗΞ 

  50 ΡΔΚ 9,5000   1,8387 
11,338

7 
566,9355 

65 

ΚΝΛΝΒΔΡΑ 

ΓΗΑ 

ΓΙΘΝΕΗΙΝΚ
ΔΛΖ 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθ

νχ ειέγρνπ 

ησλ 5ml, 
πιαζηηθά κε 

θελφ αέξνο 

50 ΡΔΚ 0,1900 0,0219   0,2119 10,5929 

ΑΔΑ: 6Ζ2ΑΟΞ8Ψ-ΒΞΖ



68 
ΝΗΛΝΞΛΔΚΑ 

ΘΑΘΑΟΝ 

ΦΗΑΙΖ  430 ml 

  40 ΡΔΚ 2,1000   0,4065 2,5065 100,2581 

69 

ΝΗΛΝΞΛΔΚΑ 

ΚΞΙΔ ΡΩΛ 

250 ml 

  20 ΡΔΚ 1,0400   0,2013 1,2413 24,8258 

78 

ΟΑΚΚΑΡΑ 

ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ 
2/0   

  5 
ΘΝΡΗ

Α 
2,4000 0,2761   2,6761 13,3805 

79 
ΟΑΚΚΑΡΑ 

ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ 
3/0  

  5 
ΘΝΡΗ

Α 
2,4000 0,2761   2,6761 13,3805 

81 
ΠΔΡ ΑΙΙΑΓΖ 
ΘΑΘΔΡΖΟΑ 

  30 ΡΔΚ 4,2000   0,8129 5,0129 150,3871 

97 

ΡΝΞΗΘΝ 

ΑΛΑΗΠΘΖΡΗΘΝ   
ΡΞΝ GEL 

Xylocaine 

Jelly 2% 
30gr 

20 ΡΔΚ 3,5000   0,6774 4,1774 83,5484 

104 

ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΝ

Π ΝΟΝΠ 
1000ML 

Sodium 
Chloride 0,9% 

Πηείξν, 

ειεχζεξν 
βαθηεξηαθψλ 

ελδνηνμηλψλ. 
Ηζνηνληθφ 

δηάιπκα γηα 

ελδνθιέβηα 
ρξήζε 

40 ΡΔΚ 1,3800 0,1588   1,5388 61,5504 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:       2.941,91 €  

ΑΔΑ: 6Ζ2ΑΟΞ8Ψ-ΒΞΖ



 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

 

3. SPREY  ΔΞΝΙΩΠΖΠ ΡΟΑΚΑΡΩΛ (PULVO) – VIOPLEX – T spray 

Powder 121,4 gr: Αληηβηνηηθφ επξέσο θάζκαηνο γηα ηελ ηνπηθή ζεξαπεία φισλ 

ησλ κνξθψλ ησλ ηνπηθψλ κηθξνβηαθψλ ινηκψμεσλ 

4. ΑΙΓΗΛΗΘΝ ΔΞΗΘΔΚΑ ΚΔ ΑΟΓΟΝ ΘΑΗ ΘΡΡΑΟΗΛΖ 2,5X30X5 cm:  Γηα 

γέκηζκα θνηινηήησλ, κε πςειή απνξξνθεηηθφηεηα, απνζηεηξσκέλα, ζπζθεπαζία κε 

εχθνιν άλνηγκα, ζρήκαηνο θνξδνληνχ) 

7. ΑΛΡΗΖΙΗΑΘΝ ΓΑΙΑΘΡΩΚΑ:  SPF50 150ml 

8. ΑΛΡΗΘΝΛΝΞΗΘΝ ΓΑΙΑΘΡΩΚΑ 

14. ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝ ΔΞΗΘΔΚΑ ΡΟΑΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΔΙΘΩΛ:  Δπηζέκαηα 

απνζηεηξσκέλα πδξνπνιπκέξε- αθξψδε , δηαξθνχο απειεπζέξσζεο πδξνελεξγνχ 

αξγχξνπ νκνηνγελψο θαηαλεκεκέλνπ ζε φιε ηε δνκή ηνπ αθξψδνπο . Γηαζηάζεσλ 

20ρ20 +/- 10% 

15. ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝ ΔΞΗΘΔΚΑ ΡΟΑΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΔΙΘΩΛ:  ΔΗΓΗΘΝ ΠΣΖΚΑ 

ΞΡΔΟΛΑΠ 18x20 +/- 10% - Δπηζέκαηα απνζηεηξσκέλα πδξνπνιπκέξε- αθξψδε , 

δηαξθνχο απειεπζέξσζεο πδξνελεξγνχ αξγχξνπ νκνηνγελψο θαηαλεκεκέλνπ ζε φιε 

ηε δνκή ηνπ αθξψδνπο. 

16. ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝ ΔΞΗΘΔΚΑ ΡΟΑΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΔΙΘΩΛ:  ΔΗΓΗΘΝ ΠΣΖΚΑ 

ΘΝΘΘΓΑ ΓΚΑ ΘΝΘΘΡΓΑ 25 x 25 +/- 10% - Δπηζέκαηα απνζηεηξσκέλα 

πδξνπνιπκέξε- αθξψδε , δηαξθνχο απειεπζέξσζεο πδξνελεξγνχ αξγχξνπ 

νκνηνγελψο θαηαλεκεκέλνπ ζε φιε ηε δνκή ηνπ αθξψδνπο. 

35. Γίζθνο κεηαιιηθφο απφ αλνμείδσην ράιπβα:  Γηαζηάζεηο: 37 x 28 x 5 cm 

36. Γίζθνο κεηαιιηθφο απφ αλνμείδσην ράιπβα:  Γηαζηάζεηο: 20 x 30 x 5 cm 

47. ΔΞΗΘΔΚΑ ΑΙΓΖΛΗΘΝ ΘΡΡΑΟΗΛΖΠ ΘΑΗ ΑΠΒΔΠΡΗΝ ΠΣΖΚΑ 

ΘΝΟΓΝΛΗΝ 3cm  x 45cm 10%:  Δπίζεκα απνζηεηξσκέλν αιγεληθφ 

αληηκηθξνβηαθφ κε άξγπξν θαη θπηηαξίλε πςεινχ G πνπ λα ζπλδπάδεη κεγάιε 

απνξξνθεηηθφηεηα αληηκηθξνβηαθή δξάζε θαη πςειή ζπλνρή. 

49. ΔΞΗΘΔΚΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΩΚΔΛΝ ΑΙΓΖΛΗΘΝ ΘΡΡΑΟΗΛΖΠ ΘΑΗ ΑΠΒΔΠΡΗΝ 

ΠΣΖΚΑΡΝΠ ΘΝΟΓΝΛΗΝ 5cm +/-2cm x 45cm +/-5cm:  Δπηζέκα 

απνζηεηξσκέλν αιγεληθφ αληηκηθξνβηαθφ κε άξγπξν θαη θπηηαξίλε πςεινχ g πνπ λα 

ζπλδηάδεη κεγάιε απνξξνθεηηθφηεηα, αληηκηθξνβηαθή δξάζε θαη πςειή ζπλνρή. 

Ππζθεπαζία ησλ 10 ηεκαρίσλ 

52. ΕΩΛΑ ΑΚΑΜΗΓΗΝ ΚΔ ΘΙΗΞ 

https://www.skroutz.gr/s/11894500/Garnier-Ambre-Solaire-Kids-Easy-Peasy-SPF50-150ml.html
ΑΔΑ: 6Ζ2ΑΟΞ8Ψ-ΒΞΖ



65. ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ ΓΙΘΝΕΗΙΝΚΔΛΖ:  Φηαιίδηα εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ ησλ 

5ml, πιαζηηθά κε θελφ αέξνο 

68. ΝΗΛΝΞΛΔΚΑ ΘΑΘΑΟΝ ΦΗΑΙΖ 430 ml 

69. ΝΗΛΝΞΛΔΚΑ ΚΞΙΔ ΡΩΛ 250 ml 

78. ΟΑΚΚΑΡΑ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ 2/0 

79. ΟΑΚΚΑΡΑ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ 3/0 

81. ΠΔΡ ΑΙΙΑΓΖ ΘΑΘΔΡΖΟΑ 

90. ΠΟΗΓΓΑ 20ml:  No 10 cc κε βειφλα 21G. Κίαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλε, κε 

ηνμηθή, ειεχζεξε ππξεηνγφλσλ 

97. ΡΝΞΗΘΝ ΑΛΑΗΠΘΖΡΗΘΝ ΡΞΝ GEL:  Xylocaine Jelly 2% 30gr 

104. ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΝΟΝΠ 1000ML Sodium Chloride 0,9%:  Πηείξν, 

ειεχζεξν βαθηεξηαθψλ ελδνηνμηλψλ. Ηζνηνληθφ δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα ρξήζε 

( Η αρίθμηςη είναι ςυνζχεια του προηγοφμενου διαγωνιςμοφ). 

 

 

                                                                    Ο Πρόεδρος Κ.Κ.Π.Π..Δ 

 

                                                                    Θεόδφρος Π. Γεκόποσιος 
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