
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ                                                        ΛΑΜΙΑ 26-10-2021         
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ                                        ΑΡ.ΠΡΩΣ: 1937                                                                
 

ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Ταχ.    Δ/νση: Σμύρνης 25 
Διεύθυνση: Λαμία τ.κ 35132 
Υπεύθυνος: Ι. Καββαδίας 
Τηλέφωνο: 22313 – 51117 
FAX: 22313 -  51125 

 

ΘΔΚΑ: «Ππλνπηηθόο δεκόζηνο  δηαγσληζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ 

γηα ηα Ξαξαξηήκαηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ» 

  ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο 

  Διιάδαο 

ΔΗ∆ΝΠ: Ξξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ γηα ηα Ξαξαξηήκαηα ηνπ  Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ   

CPV: 33140000-3 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 28.423,21€ Δπξψ µε ΦΞΑ 6%, 13%, 24% / 24.918,12 € Δπξψ ρσξίο 

ΦΞΑ  

ΣΟΖΚΑΡΝ∆ΝΡΖΠΖ: Ξξνυπνινγηζµφο Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ΘΑΔ: 1311  

  ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ: ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε  

   πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο ( Σακειφηεξε Ρηµή) ζε Δπξψ) 

 

 

ΑΞΝΦΑΠΖ 

 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Θ.Θ.Ξ.Ξ.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) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 
4782/21 (ΦΔΘ Α’ 36/2021) ». 
 
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».  
 
 
4. Ρνπ Λ. 4155/2013 (ΦΔΘ Α’ 120/29.05.2013) «Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
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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 (ΦΔΘ Α’ 145/2016) «Ξεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 
 
8.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». 
 
9. Ρνπ Λ. 2690/1999 (ΦΔΘ Α’ 45/09.03.1999) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 
10. . Ρελ αξηζκ. πξση. νηθ. Γ1/49496/16036/20-11-2019 (ΦΔΘ 985/ΝΓΓ/21-11-  2019) απφθαζε 
ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο, ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ ζην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηα Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. 
 
11. Ρελ  ππ. αξηζκ. 51956/1452/18-02-2021  απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο κε ηελ νπνία 
εγθξίζεθε ν Ξ/ 2021 
 
12. Tελ  ππ. αξηζκ.  266/19-10-2020   αλάιεςε δέζκεπζε ηεο ππεξεζίαο γηα πνζφ 4.737,20 επξψ  

γηα ην 2021.   

         

13. Ρελ εγγξαθή θαη δέζκεπζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ  πνζνχ ησλ 23.686,01 επξψ ζηνλ αληίζηνηρν 

ΘΑΔ 1311  κε ηελ έγθξηζε ηνπ Ξ/ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022. 

 
14. Ρελ ππ. αξηζκ. 25εο/21-10-2021 (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». 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 
 

 

Α) Ππλνπηηθό δεκόζην  δηαγσληζµό µε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο ( Σακειφηεξε Ρηµή) ζε 

Δπξψ) γηα ηελ πξνκήζεηα γεηνλνκηθνχ ιηθνχ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ Φζηψηηδαο 

Ξξνυπνινγηζκνχ Γώδεθα ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ εβδνκήληα έλα επξώ θαη δεθαηεζζάξσλ  

ιεπηώλ (12.771,14€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.,  ηνπ  Ξαξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ 

Δχβνηαο Ξξνυπνινγηζκνχ Γέθα ηξηώλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εβδνκήληα έμη  επξώ θαη 

είθνζη δύν ιεπηώλ  (13.976,22€)  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., θαη ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο Ξξνζηαζίαο Ξαηδηνχ Φζηψηηδαο Ξξνυπνινγηζκνχ ρηιίσλ εμαθνζίσλ εβδνκήληα 

πέληε επξώ θαη  νγδόληα πέληε ιεπηώλ (1.675,85€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., 

γηα δψδεθα  (12) κήλεο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ Δίθνζη νθηώ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



είθνζη ηξηώλ  επξώ θαη είθνζη ελόο ιεπηώλ  (28.423,21€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Ξ.Α. 

 

Β) Ρόπνο – Σξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζµνύ  

 

ΡΝΞΝΠ 
ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΘΑΗ ΥΟΑ ΙΖΜΖΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΡΝΞΝΠ 
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Θέληξν 
Θνηλσληθήο 
Ξξόλνηαο 
Ξεξηθέξεηαο 
Πηεξεάο 
Διιάδαο 
ΠΚΟΛΖΠ 25 
ΙΑΚΗΑ ΡΘ 
35132 

Γεπηέξα 08 
Λνεκβξίνπ 2021 
ΥΟΑ 14:30κ.κ.  

Θέληξν 
Θνηλσληθήο 
Ξξόλνηαο 
Ξεξηθέξεηαο 
Πηεξεάο 
Διιάδαο 
ΠΚΟΛΖΠ 25 
ΙΑΚΗΑ ΡΘ 
35132 

Ρξίηε 09 
Λνεκβξίνπ 2021 
ΥΟΑ 09:00π.κ. 

 

Γ) Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζµφο αλέξρεηαη ζηα  (28.423,21€) επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ηνπ Φ.Ξ.Α. Ζ Ξξάμε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζµφ ηνπ  Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ  ΘΑΔ 

1311 . 

 

∆) Ν δηαγσληζµφο ζα δηελεξγεζεί ζχµθσλα µε ηα φζα αλαγξάθνληαη ζηα ζπλεµµέλα 

παξαξηήµαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην µέξνο απηήο:  

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ    Α 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ              
( ΞΝ ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΔΠ) 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ    Β 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ    Γ 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ 
ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ    Γ 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ    Δ 

 

 Δ) Ν δηαγσληζµφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ Πκχξλεο 25   Ιακία ηελ Ρξίηε 09 
Λνεκβξίνπ 2021 ΥΟΑ 09:00π.κ. Νη ελδηαθεξφµελνη γηα λα ζπµµεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζµφ ζα 
πξέπεη λα θαηαζέζνπλ επί απνδείμεη πξσηνθφιινπ ηελ πξνζθνξά ηνπο, απηνπξνζψπσο, 
ηαρπδξνκηθά ή µε courier έσο θαη ηε Γεπηέξα 08 Λνεκβξίνπ 2021 
ΥΟΑ 14:30κ.κ. Θαηάζεζε Ξξνζθνξψλ µεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη 
εθπξφζεζµεο θαη επηζηξέθνληαη.  

 

ΠΡ) Ρν ηεχρνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δηαηίζεηαη ζε έληππε κνξθή απφ ην Θέληξν θαη ζα 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Θ.Θ.Ξ. Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο http://kkppstereas.gr , ζην 

δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΓΔΗΑ θαζψο θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΘΖΚΓΖΠ 

www.promitheus.gov.gr.  

Γηεπθξηλίδεηαη, φηη απνηειεί επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ παξαιήπηε ε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηπρφλ 

δηεπθξηλήζεηο. 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο 

εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ή ζπκβνχινπ ή ζηειέρνπο δηνίθεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Γηα πιεξνθνξίεο θαη ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ελδηαθεξφκελνη 

κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα ηειέθσλα 2231350117 (Θαββαδίαο Ησάλλεο) θαη 2221350819 

(Ιαζνχξα Αζπαζία). ιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 09:00 π.κ. έσο θαη ηελ 14:00κ.κ.. 

 

 

                                                                   Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ  

 

                                                                     ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Λ. ΓΟΑΘΑΘΖΠ 
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ΓΗΑΘΖΟΜΖ 5/2021 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΩΛ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ 

 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗ∆ΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ 
ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΝ ΙΗΘΝ 

ΘΩ∆ΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΗ∆ΝΠ             (CPV) :39140000-3 

ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΝΞΝΗΝ  
ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΔΟΓΝ                                    

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 
ΡΝ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ 

ΔΗ∆ΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ           ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΓΑΘΥΛ    

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ∆ΑΞΑΛΖ 
(ΠΔ ΔΟΩ)ΚΔ Φ.Ξ.Α.          

         28.423,21€ 

Φ.Ξ.Α.                                                                        6%,13 % ,24% 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΝ 
ΒΑΟΛΔΗ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΝ 
Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ,                                                                        

ΘΑΔ: 1311 
 

ΣΟΝΛΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ∆ΗΑΟΘΔΗΑ ΔΟΓΝ ΓΥΓΔΘΑ (12) 
ΚΖΛΔΠ ΑΞΝ ΡΖΛ  

ΞΝΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΠΣΔΡΗΘΖΠ 
ΠΚΒΑΠΖΠ                                                                     

ΠΛΝΙΝ ΘΟΑΡΖΠΔΩΛ (ΔΞΗ %) ΘΟΑΡΖΠΖ ΔΛΗΑΗΑΠ 
ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖΠ ΑΟΣΖΠ 

∆ΖΚΝΠΗΩΛ  ΠΚΒΑΠΔΩΛ                                                                         
(Δ.Α.Α.∆Ζ.Π.0,07%,)  

                                                                          
ΣΑΟΡΝΠΖΚΝ Δ.Α.Α.∆Ζ.Π 20% 

ΔΞΗ ΡΖΠ ΘΟΑΡΖΠΖΠ 
Δ.Α.Α.∆Ζ.Π 

                                                                       
ΘΟΑΡΖΠΖ ΑΔΞΞ 0,06%  

 ΣΑΟΡΝΠΖΚΝ ΑΔΞΞ 20% ΔΞΗ 
ΡΖΠ ΘΟΑΡΖΠΖΠ ΑΔΞΞ.      

 

ΦΝΟΝΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΠΚΒΑΡΗΘΖΠ ΑΜΗΑΠ 
ΘΑ ΓΗΛΔΗ ΞΑΟΑΘΟΑΡΖΠΖ 
ΦΝΟΝ 4%- ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΑΓΑΘΥΛ (ΑΟΘΟΝ 24 
Λ.2198/1994 

                                                                              
 

 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

 Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζµφο ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δίθνζη νθηώ ρηιηάδσλ 

ηεηξαθνζίσλ είθνζη ηξηώλ  επξώ θαη είθνζη ελόο ιεπηώλ (28.423,21€) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. θαη ζα βαξχλεη ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζµφ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ  

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021,2022, Θ.Α.Δ. 1311. 
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ΑΟΘΟΝ 1: ∆ΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝ ∆ΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  

∆ηθαίσµα  ζπµµεηνρήο ζηνλ δηαγσληζµφ έρνπλ θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε:  

α. ζε θξάηνο – µέινο ηεο Έλσζεο, 

β. ζε θξάηνο – µέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνµηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.)  

γ. ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Π∆Π, ζηνλ βαζµφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεµφζηα ζχµβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα παξαξηήµαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεµεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ µε ηελ Έλσζε πξνζαξηήµαηνο Η, ηεο σο άλσ ζπµθσλίαο θαζψο θαη Ππλεηαηξηζµνί.  

δ. ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εµπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ’ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηµεξείο ή πνιπµεξείο ζπµθσλίεο µε ηελ Έλσζε ζε ζέµαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ∆εµνζίσλ 

Ππµβάζεσλ.  

 

ΑΟΘΟΝ 2: ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

 

1. ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝ ∆ΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  

Νη ζπµµεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζµφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, µαδί µε ηελ πξνζθνξά ηνπο, επί 

πνηλή απνθιεηζµνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

(1) ∆ηαβηβαζηηθό Έγγξαθν πνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζµφ, ππνγεγξαµµέλν απφ 

ηνλ λφµηµν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν θαηαηίζεηαη εθηφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ 

πξνζθνξάο θαη µε αλαγξαθή ηεο δηάξθεηαο ηζρύνο πξνζθνξάο, γηα ηελ πξσηνθφιιεζή ηνπ.  

(2) πεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ππνγεγξαµµέλε απφ ηνλ λφµηµν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ζηελ νπνία λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζµνχ γηα ηνλ νπνίν θαηαηίζεηαη ε πξνζθνξά.  

(3) πεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ππνγεγξαµµέλε απφ ηνλ λφµηµν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ζηελ νπνία:  

            α) λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζµνχ ζηνλ νπνίν 

                  ζπµµεηέρνπλ.  

            β) λα δειψλεηαη φηη µέρξη θαη ηελ εµέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο  

                   ηνπο,  

 ∆ελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί µε αµεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα παξαθάησ 

αδηθήµαηα:  

 ζπµµεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε,  

 δσξνδνθία  

 απάηε,   

 Ρξνµνθξαηηθά εγθιήµαηα ή εγθιήµαηα ζπλδεόµελα µε 

ηξνµνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο,   

 λνµηµνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνµεο δξαζηεξηόηεηεο ή 

ρξεµαηνδόηεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο, -  

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο αλζξώπσλ.  

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζµνχ Νηθνλνµηθνχ Φνξέα εθαξµφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο 

ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη µέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 

ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ Νηθνλνµηθνχ Φνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχµελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:  

α) ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Ξ.Δ. θαη Ν.Δ., Δ.Δ., ηνπο δηαρεηξηζηέο απηψλ. 

β) ζηηο Ξεξηπηψζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζχλνληα ζχµβνπιν θαζψο θαη φια ηα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπµβνπιίνπ.  
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• ∆ελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε µε ηειεζίδηθε θαη 

δεζµεπηηθή ηζρχεη, ζχµθσλα µε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεµέλνο ή ηελ εζληθή 

λνµνζεζία.  

• ∆ελ έρεη αζεηήζεη ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18, ηνπ 

λ.4412/2016 (ΦΔΘ Α’ 147).  

• ∆ελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπµβηβαζµνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεµαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζεο πξνθχπηνπζα απφ παξφµνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφµελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφµνπ.  

• ∆ελ έρεη ζπλάςεη ζπµθσλίεο µε άιινπο Νηθνλνµηθνχο Φνξείο µε ζηφρν ηεο ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζµνχ.  

• ∆ελ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπµθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

λ.4412/2016 (ΦΔΘ Α’147), ε νπνία δε µπνξεί λα ζεξαπεπηεί απνηειεζµαηηθά µε άιια ιηγφηεξν 

παξεµβαηηθά µέζα.  

• ∆ελ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζµνχ απφ ηε πξφηεξε ζπµµεηνρή ησλ 

νηθνλνµηθψλ θνξέσλ θαηά ηε πξνεηνηµαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχµβαζεο θαηά ηα νξηδφµελα 

ζην άξζξν 48 ηνπ λ.4412/2016 (ΦΔΘ Α’147), ε νπνία δε µπνξεί λα ζεξαπεπηεί µε άιια, ιηγφηεξν 

παξεµβαηηθά µέζα.  

• ∆ελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιαµβαλφµελε πιεµµέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο πξνεγνχµελεο δεµφζηαο ζχµβαζεο, πξνεγνχµελεο ζχµβαζεο µε αλαζέηνληα θνξέα ή 

πξνεγνχµελεο ζχµβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζµα ηε πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχµελεο ζχµβαζεο, απνδεµηψζεηο ή άιιεο παξφµνηεο θπξψζεηο.  

• ∆ελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζµνχ ή ηε πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο ή έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνµίζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016 (ΦΔΘ Α’147).  

• ∆ελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη µε αζέµηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εµπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 

αζέµηην πιενλέθηεµα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο ή λα παξάζρεη εμ αµέιεηαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ απνθιεηζµφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε.  

• ∆ελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγειµαηηθφ παξάπησµα, ην νπνίν ζέηεη ελ  

   αµθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ.  

• Δίλαη εγγεγξαµµέλνη ζην νηθείν Δπηµειεηήξην θαη ζην ΓΔΚΖ.  

γ) λα αλαιαµβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφµηζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ.  

(4) Ρν ΦΔΘ ζπζηάζεσο ηεο Δηαηξείαο.  

(5) Ρν Θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο, φπσο ηζρχεη µε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζε αθξηβέο 

αληίγξαθν. (Πε πεξίπησζε αηνµηθήο επηρείξεζεο θαηαηίζεηαη ε βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ επηηεδεπµαηία απφ ηελ αξµφδηα ∆Ν).  

(6) Δγγύεζε ζπµµεηνρήο (επί πνηλή απνθιεηζµνύ) ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηδφµελεο αμίαο ηεο ζχµβαζεο εθηφο ΦΞΑ θαη θαηαηίζεηαη µε ηνλ 

θάθειν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. Ζ εγγχεζε ζπµµεηνρήο πξέπεη λα 

ζπληαρζεί ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφµελα ζηελ παξ. 1α ηνπ αξ. 72 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη 
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ιαµβάλεηαη απφ νπνηνδήπνηε Ξηζησηηθφ Ίδξπµα ηεο ρψξαο ή µε Γξαµµάηην Ππζηάζεσο 

Ξαξαθαηαζήθεο ηνπ Ραµείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θα ∆αλείσλ.  

(7) Δθφζνλ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζπµµεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζµφ µε αληηπξφζσπφ ηνπο, 

ππνβάιινπλ µαδί µε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο. 

 

2.1 ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  

 Κε ηελ πξνζθνξά ηνπο νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ εηδηθφ ηεχρνο ηερληθήο 

πεξηγξαθήο (ππνθάθεινο «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ»), ζην νπνίν ζα δίδεηαη ζαθήο 

πεξηγξαθή γηα ην πξνζθεξφκελν είδνο, εηθνλνγξαθεκέλα έληππα ηερληθψλ ζηνηρείσλ, 

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 18/6/2021 . 

 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 ν θσδηθφο πξντφλησλ γηα 

ηηο νπνίεο ζα θαηαηεζεί πξνζθνξά.  

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

 2.2 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  

 Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο 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.   
 

 
 

 ΑΟΘΟΝ 3: ΡΗΚΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ – ΛΝΚΗΠΚΑ  

1.Ζ ηηκή ζα πξέπεη λα δνζεί ζε Euro (€) θαη ζα πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ , 

ηηο δαπάλεο κεηαθνξάο  θαη θνξηνεθθφξησζεο ηνπο, κέρξη θαη ηνλ ηφπν παξάδνζήο ηνπ. Δπίζεο 

ζα αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ Φ.Ξ.Α επί ηνηο % ζην νπνίν ππάγνληαη ηα πξνκεζεπφκελα είδε. Πηε 

πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ 

πξνκεζεπηή θαη ζα απνδνζνχλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ . Κε ηελ πξνζθνξά, ε 

ηηµή γηα ηελ δαπάλε πξνκήζεηαο εηδψλ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ, 

δίλεηαη Νη ελδηαθεξόκελνη επί πνηλή απόξξηςεο όισλ ησλ πξνζθνξώλ, ιακβάλνπλ 

κέξνο ζην δηαγσληζκό κε κία κόλν πξνζθνξά, γηα ην ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ 

εηδώλ ή γηα επηκέξνπο είδε ζην ζύλνιν ηεο πνζόηεηάο ηνπο, ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ή γηα ην 

ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδώλ ή γηα επηκέξνπο είδε ζην ζύλνιν ηεο πνζόηεηάο 

ηνπο, ηνπ θάζε Ξαξαξηήκαηνο ρσξηζηά. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη 
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απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 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.  

 
2.Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηµψλ ηεο Ξξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηνλ «ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΛΑΙΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ», πνπ επηζπλάπηεηαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’ ηεο παξνχζαο.  

3.Ξξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ηηµή ζε ζπλάιιαγµα ή µε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

4.Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

5. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηµή, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ∆ηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζµνχ. 

 
 
 

ΑΟΘΟΝ 4: ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ – ΑΛΡΗΞΟΝΠΦΝΟΔΠ 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Δάλ ηπρφλ ππνβιεζνχλ 

ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο πνπ ζα ππνβάιιεη 

ηέηνηεο θχζεο πξνηάζεηο , δελ δηθαηνχηαη ζε θακηά πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί 

ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ.    

 

ΑΟΘΟΝ 5: ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

1. Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηόλ νγδόληα (180) 

εκεξνινγηαθέο µέξεο απφ ηελ επνµέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ.  

2. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο µπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία πξηλ απφ ηελ 

ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεµα ίζν µε εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο 

µέξεο. Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, ηα απνηειέζµαηα ηνπ δηαγσληζµνχ ππνρξεσηηθά µκαηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζµνχ 

εμππεξεηεί ην δεµφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζµφ µπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 

αλσηέξνπ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 

δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζµνχ ζπλερίδεηαη µε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο.  

3. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαθήξπμε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη απνξξίπηεηαη.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 6: ΣΟΝΛΝΠ & ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Νη ελδηαθεξφκελνη επί πνηλή απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ κέξνο ζην 

δηαγσληζκό κε κία κόλν πξνζθνξά, γηα ην ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδώλ ή γηα 

επηκέξνπο είδε ζην ζύλνιν ηεο πνζόηεηάο ηνπο, ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ή γηα ην ζύλνιν ησλ 

πνζνηήησλ ησλ εηδώλ ή γηα επηκέξνπο είδε ζην ζύλνιν ηεο πνζόηεηάο ηνπο, ηνπ θάζε 
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Ξαξαξηήκαηνο ρσξηζηά. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη απνδεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη. 

Νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε εληαίν ζθξαγηζµέλν θάθειν ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζε απηφλ 

ηνλ θπξίσο θάθειν ζα πεξηέρνληαη ηξεηο μερσξηζηνί θάθεινη:  

•έλαο ππν-θάθεινο ησλ ∆ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο ζηνλ δηαγσληζµό  

• έλαο ππν-θάθεινο ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη  

• έλαο ππν-θάθεινο ηεο Νηθνλνµηθήο Ξξνζθνξάο  

 Πε όινπο ηνπο θαθέινπο (ζηνλ θπξίσο θάθεινο θαη ζηνπο ηξεηο ππν-θαθέινπο) ζα 

πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Ξξνζθέξνληα (ΔΞΩΛΚΗΑ, 

∆ΗΔΘΛΠΖ θιπ. ∆ΗΑΓΩΛΗΕΝΚΔΛΝ), ν αξηζµόο ηεο δηαθήξπμεο, ε εµεξνµελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνύ θαη λα αλαγξάθεη επθξηλώο ηηο ελδείμεηο 

 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ: 

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ  ΡΖΛ  «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΝ ΙΗΘΝ ΡΥΛ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΥΛ ΡΝ ΘΔΛΡΟΝ 
ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ   

ΑΟΗΘΚΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 5/2021 

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ΠΚΟΛΖΠ 25 ΙΑΚΗΑ ΡΘ 35132                                            

 

Νη πξνζθνξέο ζα παξαιακβάλνληαη επί απνδείμεη πξσηνθφιινπ, µε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 
φηη ζα πεξηέξρνληαη ζε απηήλ µέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εµέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, µε 
επζχλε ηνπ Ξξνζθέξνληα. Νη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζµφ ζα πξέπεη λα 
θαηαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο µέρξη θαη ηε Γεπηέξα 08 Λνεκβξίνπ 2021 ΥΟΑ 14:30κ.κ. 
Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη µεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ζεσξνχληαη εθπξφζεζµεο 
θαη επηζηξέθνληαη. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ∆ηελέξγεηαο ηνπ ∆ηαγσληζµνχ δελ 
αλαιακβάλεη θαµία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ησλ Ξξνζθνξψλ, απφ νπνηαδήπνηε 
αηηία, πνπ απνζηέιινληαη µε ηνλ σο άλσ ηξφπν. Νη Ξξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ είηε µεηά ηελ 
θαζνξηζκέλε εκεξνκελία, είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζην Ρµήµα Γξακκαηείαο, ζα επηζηξέθνληαη 
ζηνπο Ξξνζθέξνληεο ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. Αλαληηζηνηρία µεηαμχ ηερληθήο πξνζθνξάο θαη 
νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα 
θέξνπλ μέζµαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο ή πξνζζήθεο. Δάλ δελ πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα ε 
πξνζθεξφκελε ηηµή ή δελ δίλεηαη εληαία, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ξξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ∆ηαγσληζµνχ, ζα είλαη ειιηπείο, ππφ αίξεζε, ή ζα ζπλδπάδνληαη µε 
πξνυπνζέζεηο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. 
 

ΑΟΘΟΝ 7: ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ – ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Α) ∆ηαδηθαζία απνζθξάγηζεο – Αλάδεημε Κεηνδόηε 

Νη πξνζθνξέο ησλ ελδηαθεξνµέλσλ, πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε Γξαµµαηεία ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ζα 

παξαδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή ∆ηαγσληζµνχ, ηελ εµέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζµνχ πνπ 

νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Θαηά ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη 

ζπµµεηέρνληεο δχλαληαη λα παξίζηαληαη ζηνλ δηαγσληζµφ. Πηε πεξίπησζε απηή νη πξνµεζεπηέο ή 

νη αληηπξφζσπνη απηψλ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζµέλνη µε ην δειηίν αζηπλνµηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεµφζηα ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζµνχ. Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζµνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, ήηνη ηελ 

απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηελ εµεξνµελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη µε ηε παξαθάησ δηαδηθαζία: 
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1ν ΠΡΑ∆ΗΝ: Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπµµεηνρήο 

θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, νη νπνίνη µνλνγξάθνληαη απφ ηελ επηηξνπή θαζψο 

θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, αλά θχιιν. Δπίζεο, 

µνλνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή ν θάθεινο ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο. Ζ επηηξνπή ηνπ 

δηαγσληζµνχ ζα δηελεξγήζεη έιεγρν γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπµµεηνρήο θαη ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο. Νη ζπµµεηέρνληεο ησλ νπνίσλ νη θάθεινη είλαη πιήξεηο ζχµθσλα µε ηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε πξνθξίλνληαη ζην 2ν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο (απνζθξάγηζε ηεο νηθνλνµηθήο 

πξνζθνξάο). Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ην πξνεγνχµελν ζηάδην νη 

θάθεινη ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

 2ν ΠΡΑ∆ΗΝ: Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο θαη ε επηηξνπή ηνπ 

δηαγσληζµνχ θαηαρσξεί ζε έγγξαθν – πξαθηηθφ ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 

ελδηαθεξνµέλσλ. Ρν πξαθηηθφ απηφ ζην νπνίν πεξηιαµβάλνληαη φια ηα ζηνηρεία (δηθαηνινγεηηθά 

ζπµµεηνρήο, ηερληθή θαη νηθνλνµηθή πξνζθνξά) ησλ ελδηαθεξνµέλσλ ζηνλ δηαγσληζµφ 

(πξνθξηλφµελσλ θαη απνξξηπηέσλ) δηαβηβάδεηαη ζην Γ.Π ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ γηα ηε ιήςε απφθαζεο 

αλάδεημεο ηνπ αλαδφρνπ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. Κεηνδφηεο ζα αλαδεηρζεί ν 

ζπµµεηέρσλ πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ραµειόηεξε ηηµή ζε επξώ.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 8: ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ 

 

1. Πηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν ζα γίλεη θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζµνχ, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε πνπ πεξηιαµβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην είδνο, ηελ πνζφηεηα, ηελ ηηµή, ηνλ θνξέα γηα ηνλ 

νπνίν πξννξίδνληαη νη ππεξεζίεο, ηε ζπµθσλία ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο αλάζεζεο µε ηνπο φξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηνπο.  

2. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο), απηφο ζα θιεζεί λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζµέλν 

θάθειν, εληόο πξνζεζµίαο δέθα (10) εµεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηόλ, (άξζξν 103 ηνπ Λ. 4412, ΦΔΘ 147 Α’) µε βεβαίσζε 

παξαιαβήο, ηα δηθαηνινγεηηθά-έγγξαθα (∆ηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

παξνχζα δηαθήξπμε.  

3. Δάλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχµβαζε, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο, µε απφθαζε ηνπ αξµφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσµνδφηεζε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ.  

Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ 

(ζχµθσλα µε ην άξζξν 79 ηνπ Λ. 4412/ΦΔΘ Α΄147) είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη (µε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Λ.4412 /ΦΔΘ147 Α’) ε 

εγγχεζε ζπµµεηνρήο ηνπ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφµελε πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο 

∆ηαθήξπμεο, ρσξίο λα ιαµβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

µαηαηψλεηαη.  

Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιιεη ζην πξνθαζνξηζµέλν ρξνληθφ δηάζηεµα ηα απαηηνχµελα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη 

ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπµµεηνρήο ηνπ (ζχµθσλα µε ην άξζξν 72 ηνπ Λ. 

4412/ΦΔΘ Α΄147) θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφµελε 
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πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο 

φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ∆ηαθήξπμεο, ρσξίο λα ιαµβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνµίδεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχµελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία µαηαηψλεηαη. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 9. ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ ΡΝ ∆ΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  

 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληόο πξνζεζµίαο δέθα (10) εµεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηόλ από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, (Άξζξν 103 ηνπ Λ. 4412, ΦΔΘ 

147 Α’/08-08-2016,) µε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζµέλν θάθειν, ηα 

αθφινπζα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ∆ηαθήξπμε. 

Α. Έιιελεο (Φπζηθά θαη Λνµηθά Ξξόζσπα):  

(1) Απφζπαζµα πνηληθνχ µεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί µε 

αµεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα:  

 ζπµµεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε,  

  δσξνδνθία, - 

  απάηε, - 

 Ρξνµνθξαηηθά εγθιήµαηα ή εγθιήµαηα ζπλδεόµελα µε ηξνµνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο,  

  λνµηµνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνµεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεµαηνδόηεζε ηεο 

ηξνµνθξαηίαο,  

  παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο αλζξώπσλ. 

 Ζ ππνρξέσζε πξνζθφµηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζµαηνο αθνξά:  

α) ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Ξ.Δ. θαη Ν.Δ., Δ.Δ., Η.Θ.Δ ηνπο δηαρεηξηζηέο,  

β) ζηηο Ξεξηπηψζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύµβνπιν θαζώο θαη όια ηα µέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνύ ζπµβνπιίνπ.  

(2) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξµφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμαµήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή δελ 

ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπµβηβαζµνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεµαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζεο πξνθχπηνπζα απφ παξφµνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφµελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφµνπ.  

(3) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξµφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη θαηά ηελ εµεξνµελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήµεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

(4) Ξηζηνπνηεηηθφ/Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Δπηµειεηεξίνπ µε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 

εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγειµά ηνπο, θαηά ηελ εµέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, 

θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξαµέλνπλ εγγεγξαµµέλνη µέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

Β. Αιινδαπνί (Φπζηθά θαη Λνµηθά Ξξόζσπα): 
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(1) Απόζπαζµα πνηληθνύ µεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί µε αµεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα: 

 δσξνδνθία, 

 απάηε, - 

 Ρξνµνθξαηηθά εγθιήµαηα ή εγθιήµαηα ζπλδεόµελα µε ηξνµνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, 

 λνµηµνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνµεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεµαηνδόηεζε ηεο 

ηξνµνθξαηίαο,  

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο αλζξώπσλ  

 

ή ειιείςεη απηνχ, άιινπ ηζνδχλαµνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξµφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ηνπ θξάηνπο – µέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεµέλνο ν ελ 

ιφγσ Νηθνλνµηθφο Φνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο.  

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφµηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζµαηνο αθνξά  

α) ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Ξ.Δ. θαη Ν.Δ., Δ.Δ., ηνπο δηαρεηξηζηέο,  

β) ζηηο Ξεξηπηψζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύµβνπιν θαζώο θαη όια ηα µέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνύ ζπµβνπιίνπ.  

(2) Ξηζηνπνηεηηθό ηεο αξµόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμαµήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή δελ 

ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπµβηβαζµνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεµαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζεο πξνθχπηνπζα απφ παξφµνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφµελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφµνπ.  

(3) Ξηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξµόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εµεξνµελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήµεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 

σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Αλ ην θξάηνο – µέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη 

ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δε θαιχπηεη 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (1), (2) θαη (3) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα 

έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή ζηα θξάηε µέιε ή ζηηο 

ρψξεο πνπ δε πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφµελνπ 

ελψπησλ αξµφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπµβνιαηνγξάθνπ ή αξµφδηνπ επαγγειµαηηθνχ 

ή εµπνξηθνχ νξγαληζµνχ ηνπ θξάηνπο µέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεµέλνο ν Νηθνλνµηθφο Φνξέαο.  

(4) Ξηζηνπνηεηηθό/Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Δπηµειεηεξίνπ ή ηεο αξµφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο), µε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ 

επάγγειµά ηνπο, θαηά ηελ εµέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

παξαµέλνπλ εγγεγξαµµέλνη µέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

 

Γ. Νη ελώζεηο νηθνλνµηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

πνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνµηθφ θνξέα πνπ 

ζπµµεηέρεη ζηελ Έλσζε, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 19 ηνπ λ.4412/2016 (ΦΔΘ Α’147). 

Δάλ ζε θάπνηα Σψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 

έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφµελεο πεξηπηψζεηο ηνπ 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ νηθνλνµηθνχ 

θνξέα πξνο ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε 

βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί µε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξµφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπµβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεµέλνο ν νηθνλνµηθφο 

θνξέαο.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 10 : ΠΚΒΑΠΖ  

 

Ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ή αλαηέζεθε ε παξνρή ππεξεζίαο, 

ππνρξεώλεηαη λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζύµβαζε εληόο δέθα (10) εµεξώλ από ηελ 

εµεξνµελία έγγξαθεο εηδνπνίεζήο ηνπ από ηελ ππεξεζία, πξνζθνµίδνληαο ηαπηόρξνλα 

θαη ηελ πξνβιεπόµελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 4% 

επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο ζύµβαζεο ρσξίο Φ.Ξ.Α. Ζ Πχµβαζε, πνπ πεξηιαµβάλεη 

ιεπηνµεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη 

ηα δηθαηψµαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπµβαιιφµελσλ µεξψλ, θαηαξηίδεηαη µε βάζε ηελ 

θαηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηελ ∆ηαθήξπμε. Ζ ζχµβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα, ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ ∆ίθαην θαη δελ µπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην 

πεξηερφµελν ηεο παξνχζεο.  

 

ΑΟΘΟΝ 12 : ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 

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.  

 

ΑΟΘΟΝ 13  : ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ 

Ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ λ.4412/2016 (Α’147), ζχµθσλα µε ην νπνίν:  

1. Γηα δεµφζηεο ζπµβάζεηο µε εθηηµψµελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο 

Φ.Ξ.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζµία άζθεζεο ηεο 

είλαη πέληε (5) εµέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφµελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφµελν 

νηθνλνµηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε 

ππνβάιιεηαη µέρξη πέληε (5) εµέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχµθσλα µε ηα 

νξηδφµελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζµίαο δέθα (10) εµεξψλ, µεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 

νπνίαο ηεθµαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, 

απαηηείηαη, µε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ ∆εµνζίνπ πνζνχ 

ίζνπ µε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηµψµελεο αμίαο ηεο ζχµβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ 

απνηειεί δεµφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη µε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε 

έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 14: ∆ΗΘΑΗΩΚΑ  ΚΑΡΑΗΩΠΖΠ 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή µε εδηθά αηηηνινγεµέλε απφθαζή ηεο, µεηά απφ απφθαζε ηεο Νηθνλνµηθήο 

Δπηηξνπήο µαηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεµφζηαο ζχµβαζεο:  
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1) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ µε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο 

φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεηζµνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπµµεηερφλησλ, 

ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο ή ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Λ. 4412/2016. Καηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεµφζηαο ζχµβαζεο µπνξεί λα ιάβεη ρψξα µε εηδηθψο αηηηνινγεµέλε 

απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, µεηά απφ γλψµε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ θαη ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο:  

2.α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο.  

2.β)αλ νη νηθνλνµηθέο θαη ηερληθέο παξάµεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπµβαηηθνχ αληηθεηµέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείµελν.  

2.γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο.  

2.δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο µε ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε. 2.ε) 

ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ.4412/2016.  

2.ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεµνζίνπ ζπµθέξνληνο. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάιµαηα 

ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

µπνξεί, µεηά απφ γλψµε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη µεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα 

αλαµνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζµά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην 

ζεµείν πνπ εµθηινρψξεζε ην ζθάιµα ή ε παξάιεηςε. Ωο εθ ηνχηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

δχλαηαη λα εηζεγεζεί ζηελ Νηθνλνµηθή Δπηηξνπή ηελ επαλάιεςε ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο µε ηνπο ίδηνπο ή ηξνπνπνηεµέλνπο φξνπο πξνθεηµέλνπ γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ. 

   

  ΑΟΘΟΝ 15:  ΞΑΟΑΓΝΠΖ – ΞΑΟΑΙΑΒΖ  

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 ηελ 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 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.  

  ΑΟΘΟΝ 16: ΡΟΝΞΝΠ & ΣΟΝΛΝΠ ΞΙΖΟΩΚΖΠ 

1. 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.  
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2. Σξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο 

ηνπ ηηκνινγίνπ  απφ ηνλ αλάδνρν. 

3. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  

7. Θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 

ηνπ Λ. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο. 

8. Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Θέληξν 

Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. 

9. Ρα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ηεο ππεξεζίαο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

ΑΟΘΟΝ 17ν: ΙΠΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ –ΈΘΞΡΥΠΖ  ΑΛΑΓΝΣΝ 

          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., 

       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 ηνχην έπξεπε λα 

απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
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ΔΘΞΡΥΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ 

          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.  

 

ΑΟΘΟΝ 18ν: ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

          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. 

 

ΑΟΘΟΝ 19: ΗΠΣΝΠΔΠ ∆ΗΑΡΑΜΔΗΠ 

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, Ξξνµεζεηψλ & πεξεζηψλ (πξνζαξµνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 
2014/25/ΔΔ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 4782/21 (ΦΔΘ Α’ 36/2021) ». 
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ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ- ΝΟΝΗ & ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

Κ.Κ.Π.Π..Ε 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 2021 ΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΚΠΠΕ 

Θσδ. 
Ξξντ
όλη. 

ΔΗΓΝΠ 
ΡΔΣΛΗΘΑ 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡ
ΗΘΑ 

ΞΝΠΝ
ΡΖΡΑ 

Κνλά
δα 

Κέηξ
εζεο 

Δλδ. 
Ρηκή 
ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 
6% 

ΦΞΑ 
13% 

ΦΞΑ 
24% 

ΡΗΚΖ 
ΚΔ ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 
ΚΔ ΦΞΑ 

1 

SPREY  
ΔΞΝΙΥΠΖΠ 
ΡΟΑΚΑΡΥΛ 
(PULVO) – 

VIOPLEX – T 
spray Powder 

121,4 gr 

Αληηβηνηηθφ 
επξέσο 

θάζκαηνο γηα 
ηελ ηνπηθή 

ζεξαπεία φισλ 
ησλ κνξθψλ 
ησλ ηνπηθψλ 
κηθξνβηαθψλ 
ινηκψμεσλ 

35 ΡΔΚ 6,0000     1,4400 7,4400 260,4000 

2 

ΑΙΘΝΝΙΗΘΝ 
ΓΗΑΙΚΑ 500 

ML 
(CHLORHEXIDIN
E GLUCONATE 

0,5% W/V-
ISOPROPYL 

ALCOHOL 60% 
W/V) 

Αιθννιηθφ 
δηάιπκα 500 ML 
ηχπνπ Hibitane 
ηαρείαο δξάζεο 
αληηκηθξνβηαθφ 

γηα ηελ 
αληηζεςία 

θαζαξψλ ρεξηψλ 
θαη ηνπ άζηθηνπ 
δέξκαηνο γηα 

εμσηεξηθή ρξήζε 
κφλν. 

50 ΡΔΚ 3,8000   0,494   4,2940 214,7000 

3 

ΑΛΚΟΟΛΟΤΧΟ 
ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΟ 

ΔΙΑΛΤΜΑ 4000ML 
(ΧΕΡΙΩΝ) 

  90 ΡΔΚ 11,8000 0,7080     12,5080 1.125,7200 

4 
ΑΙΘΝΝΙΝΣΝΠ 
ΙΝΠΗΝΛ  ΦΗΑΙΖ  

230 ml 70% 
  70 ΡΔΚ 3,5000     0,8400 4,3400 303,8000 

5 

ΑΙΝΗΦΖ ΓΗΑ 
ΘΔΟΑΞΔΗΑ 

ΔΟΔΘΗΠΚΝ 
ΡΝ ΓΔΟΚΑΡΝΠ 

Κε νμείδην ηνπ 
ςεπδαξγίξνπ 

20% +/- 2% ζε 
ζπζθ 50γξακ 

+/- 10% 

30 ΡΔΚ 6,0000   0,78   6,7800 203,4000 

6 
ΑΛΡΗΖΙΗΑΘΝ 
ΓΑΙΑΘΡΥΚΑ 

SPF50 150ml  10 ΡΔΚ 5,0000     1,2000 6,2000 62,0000 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
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7 
ΑΛΡΗΘΝΛΝΞΗ
ΘΝ ΓΑΙΑΘΡΥΚΑ 

  15 ΡΔΚ 5,0000     1,2000 6,2000 93,0000 

8 

ΑΡΝΘΝΙΖΡΝ 
ΔΞΗΘΔΚΑ 

ΡΟΑΚΑΡΥΛ 
ΘΑΗ ΔΙΘΥΛ 

Αθξψδεο 
επίζεκα κε 

άξγπξν 
πδξνηξηρνεηδηθφ 
θνιιεηηθφ γηα 

έληνλα 
εμηδξσκαηηθά 

έιθε δηαθφξσλ 
δηαζηάζεσλ (20 
x 20cm),  +/- 1 

30 ΡΔΚ 27,0000   3,51   30,5100 915,3000 

9 

ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ 
ΔΞΗΘΔΚΑΡΑ 
ΡΟΑΚΑΡΥΛ 
ΠΠΘ.ΡΥΛ 40  

Πηξνγγπιά 
αδηάβξνρα 22,5 

mm 
15 ΡΔΚ 2,0000   0,26   2,2600 33,9000 

10 

ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ 
ΔΞΗΘΔΚΑΡΑ 
ΡΟΑΚΑΡΥΛ 

10ρ10 

 ππναιιεξγηθά  30 ΡΔΚ 1,5000   0,195   1,6950 50,8500 

11 

ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ 
ΔΞΗΘΔΚΑΡΑ 
ΡΟΑΚΑΡΥΛ 

10ρ15 

 ππναιιεξγηθά  30 ΡΔΚ 3,5000   0,455   3,9550 118,6500 

12 

ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ 
ΔΞΗΘΔΚΑΡΑ 
ΡΟΑΚΑΡΥΛ 

9ρ25 

 ππναιιεξγηθά  30 ΡΔΚ 6,6000   0,858   7,4580 223,7400 

13 

ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝ  
ΔΞΊΘΔΚΑ 

ΡΟΑΚΑΡΥΛ 
ΘΑΗ ΔΙΘΥΛ 

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 25,5000   3,315   28,8150 576,3000 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



14 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣ
Ο  ΔΠΊΘΔΜΑ 
ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ 
ΚΑΗ ΔΛΚΧΝ -

Τδξνηξηρνεηδηθά 
επηζέκαηα 

απνζηεηξσκέλα, 
γηα έιθε 

ρακεινύ έσο 
πςεινύ 

εμηδξώκαηνο , 
πνπ δεζκεύνπλ 
ην εμίδξσκα, ην 
κεηαηξέπνπλ ζε 
ηδέι , κε πιέγκα 
επαθήο πνπ λα 

ξπζκίδεη ηελ 
απνξξόθεζε . 

Να θέξνπλ 
εμσηεξηθή 
εκηπεξαηή 

κεκβξάλε θαη λα 
έρεη πςειή 

ζπγθξάηεζε. 
Απηνθόιιεηα 

από 
ππναιιεξγηθή 

θόιια. 
Γηαζηάζεσλ 

10Υ10 +/- 10% 

  50 ΡΔΚ 6,5000   0,845   7,3450 367,2500 

15 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣ
Ο  ΔΠΊΘΔΜΑ 
ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ 
ΚΑΗ ΔΛΚΧΝ -

Τδξνηξηρνεηδηθά 
επηζέκαηα 

απνζηεηξσκέλα, 
γηα έιθε 

ρακεινύ έσο 
πςεινύ 

εμηδξώκαηνο , 
πνπ δεζκεύνπλ 
ην εμίδξσκα, ην 
κεηαηξέπνπλ ζε 
ηδέι , κε πιέγκα 
επαθήο πνπ λα 

ξπζκίδεη ηελ 
απνξξόθεζε . 

Να θέξνπλ 
εμσηεξηθή 
εκηπεξαηή 

κεκβξάλε θαη λα 
έρεη πςειή 

ζπγθξάηεζε. 
Απηνθόιιεηα 

από 
ππναιιεξγηθή 

θόιια. 
Γηαζηάζεσλ 

15Υ15 +/- 10% 

  50 ΡΔΚ 10,0000   1,3   11,3000 565,0000 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



16 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣ
Ο ΔΠΗΘΔΜΑ 
ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ 
ΚΑΗ ΔΛΚΧΝ 

ΔΗΓΗΚΟ ΥΖΜΑ 
ΠΣΔΡΝΑ 

18x20 +/- 10% - 
Δπηζέκαηα 

απνζηεηξσκέλα 
πδξνπνιπκέξε- 

αθξώδε , 
δηαξθνύο 

απειεπζέξσζεο 
πδξνελεξγνύ 

αξγύξνπ 
νκνηνγελώο 

θαηαλεκεκέλνπ 
ζε όιε ηε δνκή 
ηνπ αθξώδνπο. 

  20 ΡΔΚ 27,0000   3,51   30,5100 610,2000 

17 ΒΑΕΔΙΗΛΖ 100ml 5 ΡΔΚ 1,5000     0,3600 1,8600 9,3000 

18 ΒΑΚΒΑΘΗ 
δξφθηιν ζε 
ζπζθεπαζία 1 

Kgr 
60 ΘΗΙΑ 3,0800   0,4004   3,4804 208,8240 

19 

ΒΔΛΟΝΔ ΓΗΑ 
ΣΤΛΟ 

ΗΝΟΤΛΗΝΖ 
5mm 

ΠΠΘ. 100 ΡΔΚ. 14 ΡΔΚ 6,6000   0,8580   7,4580 104,4120 

20 

ΓΑΕΔ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔ

ΝΔ 5ρ7 
ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΚΟΤΣΗΟΤ 

ΠΠΘ. 100 ΡΔΚ. 1 ΡΔΚ 6,2000   0,8060   7,0060 7,0060 

21 

ΓΑΕΑ  
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛ

Ζ           15 Σ 
15 

δξφθηιε απφ 
βακβάθη, πςειήο 

απνξξνθηηηθφηε
ηαο 

120 ΡΔΚ 0,1000   0,0130   0,1130 13,5600 

22 
ΓΑΕΑ 

ΒΑΕΔΙΗΛΝΣΑ                                  
10 x 10  

Δκπνηηζκέλνο 
επίδεζκνο κε 

αινηθή ε νπνία 
πεξηέρεη 2% 

Sodium Fusidate  
10 x 10 εθηκ. 

εληφο 
αινπκηλφραξηνπ 

30 ΡΔΚ 0,5800     0,1392 0,7192 21,5760 

23 
ΓΑΕΔ ΜΖ 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔ
ΝΔ 10x20 

ΠΠΘ. 100 ΡΔΚ. 1 ΡΔΚ 3,0000   0,39   3,3900 3,3900 

24 

ΓΑΕΑ ΚΖ 
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛ
Ζ 1ΠΠΘ Σ 100 

ΡΔΚ 

10 x 10 cm – 8 
ply 100 pcs 

801 ΡΔΚ 1,3200   0,1716   1,4916 1.194,7716 

25 

ΓΑΕΔΠ 
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛ

ΔΠ 15*30 
ΠΠΘΔΑΠΗΑ 
ΘΝΡΗΝ 100 

ΡΔΚ 

  100 ΠΠΘ 0,6500   0,0845   0,7345 73,4500 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



26 
ΓΑΛΡΗ  L 
ΒΛΗΙΗΝ 

Λα είλαη άξηζηεο 
αληνρήο θαη 

πνηφηεηαο, λα 
έρνπλ ζρήκα 
αλαηνκηθφ, λα 
πξνζθέξνληαη 

ζε θιεηζηή 
ζπζθεπαζία, λα 
εμαζθαιίδνπλ 
θαη δηαηεξνχλ 

απφιπηε 
πξνζηαζία απφ 

θάζε 
επηκφιπλζε, λα 
έρνπλ άξηζηε 
εθαξκνγή θαη 
κελ εξεζίδνπλ 
ηνπο ρξήζηεο, 

λα είλαη 
νκνηφκνξθα 

πνπδξαξηζκέλα 

50.000 ΡΔΚ 0,0350 0,0021   

  

0,0371 1.855,0000 

27 
ΓΑΛΡΗ  M 
ΒΛΗΙΗΝ 

-//-        -//-       
-//-          -//- 

30.000 ΡΔΚ 0,0350 0,0021   
  

0,0371 1.113,0000 

28 
ΓΑΛΡΗ  S 
ΒΛΗΙΗΝ 

-//-        -//-       
-//-          -//- 

1.000 ΡΔΚ 0,0350 0,0021   

  

0,0371 37,1000 

29 

ΓΑΛΡΗ 
ΓΗΑΦΑΛΔΠ L 

ΠΑΓΟΔ                           
1 ΠΠΘ X 
100ΡΔΚ   

Γάληη δηαθαλή 
κίαο ρξήζεο απφ 
πνιπαηζπιέλην, 
κεγάιε αληνρή 

ακθηδέμηα 
ππναιιεξγηθά 

άξηζηεο 
πνηφηεηαο  

7.000 ΡΔΚ 0,0300 0,0018   

  

0,0318 222,6000 

30 

Γίζθνο 
κεηαιιηθφο απφ 

αλνμείδσην 
ράιπβα 

Γηαζηάζεηο: 37 x 

28 x 5 cm 
3 ΡΔΚ 25,0000     6,0000 31,0000 93,0000 

31 

Γίζθνο 
κεηαιιηθφο απφ 

αλνμείδσην 
ράιπβα 

Γηαζηάζεηο: 20 x 
30 x 5 cm 

3 ΡΔΚ 25,0000     6,0000 31,0000 93,0000 

32 
ΓΝΠΝΚΔΡΟΖΡΖ

Π 

ΞΝΡΖΟΑΘΗ 
ΓΝΠΝΚΔΡΟΝ 

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΚΔ
ΛΝ ΑΞΝ 
ΑΟΗΠΡΖΠ 

ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΛΑ 
ΔΣΔΗ 

ΓΗΑΓΟΑΚΚΗΠΖ-
ΒΑΘΚΝΛΝΚΖΠΖ   

4.000 ΡΔΚ 0,0070     0,0017 0,0087 34,7200 

33 
ΓΝΣΔΗΑ 

ΠΙΙΝΓΖΠ 
ΝΟΥΛ  (120ml) 

Απνζηεηξσκέλν 
κηαο ρξήζεσο, 

θαηαζθεπαζκέλν 
κε κε ηνμηθφ 
άζξαπζην 
πιαζηηθφ 

πνιππξνππιέλην 
πςειήο 

αλζεθηηθφηεηαο 
θαη δηαθάλεηαο 

30 ΡΔΚ 0,3000     0,0720 0,3720 11,1600 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



34 
ΓΝΣΔΗΝ 

ΑΞΝΟΟΗΤΖΠ 
ΒΔΙΝΛΥΛ 

Ξιαζηηθφ δνρείν 
απφξξηςεο 

απνβιήησλ θαη 
αηρκεξψλ 

αληηθεηκέλσλ, 
ρσξεηηθφηεηαο 2 

LIT. Δηδηθά 
ζρεδηαζκέλν γηα 

αζθαιή 
απφξξηςε 

βεινλψλ θαη 
ζπξίγγσλ κηαο 
ρξήζεσο . Λα 

απνηειείηαη απφ 
δχν κέξε πνπ 
φηαλ ελσζνχλ 
λα ζθξαγίδνπλ 
εξκεηηθά, ην δε 
πάλσ κέξνο λα 
θέξεη ππνδνρή 
γηα απνρσξηζκφ 

βειφλαο απφ 
ζχξηγγα. 

10 ΡΔΚ 1,2700     0,3048 1,5748 15,7480 

35 
ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

8cm x 4,5m 30 ΡΔΚ 0,4600     0,1104 0,5704 17,1120 

36 
ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

10cm x 4m 50 ΡΔΚ 0,4600     0,1104 0,5704 28,5200 

37 
ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

12cm x 4,5m 20 ΡΔΚ 0,4600     0,1104 0,5704 11,4080 

38 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ 15 
cm 

  20 ΡΔΚ 0,4600     0,1104 0,5704 11,4080 

39 

ΔΠΗΘΔΜΑ 
ΑΛΓΖΝΗΚΟ 

ΚΤΣΣΑΡΗΝΖ 
ΚΑΗ ΑΒΔΣΗΟΤ 

ΥΖΜΑ 
ΚΟΡΓΟΝΗΟΤ   
3cm  x 45cm 

10% - Δπίζεκα 
απνζηεηξσκέλν 

αιγεληθό 
αληηκηθξνβηαθό 
κε άξγπξν θαη 

θπηηαξίλε 
πςεινύ G πνπ 
λα ζπλδπάδεη 

κεγάιε 
απνξξνθεηηθόηε

ηα 
αληηκηθξνβηαθή 

δξάζε θαη 
πςειή ζπλνρή. 

  30 ΡΔΚ 3,2000     0,7680 3,9680 119,0400 

40 
ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΦΗΝΟΤΥΑ
 ΓΑΕΑ 10x10 

  50 ΡΔΚ 5,3000     1,2720 6,5720 328,6000 

41 ζεξκφκεηξα ςεθηαθά 10 ΡΔΚ 3,2000     0,7680 3,9680 39,6800 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



42 

ΘΔΟΚΝΚΔΡΟΑ -
ΑΡΝΚΑΡΑ-
ΤΖΦΗΑΘΑ 
ΚΔΡΥΞΝ 

Αζθαιήο, 
αμηφπηζηε 

κέηξεζε ρσξίο 
επαθή, ζε 1" 

δεπηεξφιεπην. 
Τεθηαθφ 

ζεξκφκεηξν 
κεηψπνπ, 

πεξηβάιινληνο, 
επηθαλεηψλ θαη 

πγξψλ 
Αζθαιέο, 
αμηφπηζην, 

ζχγρξνλν θαη 
απιφ ζηελ 
ρξήζε ηνπ. 

Αθξηβείο 
κεηξήζεηο ζε 

κφλν 1" 
δεπηεξφιεπην, 
ρσξίο επαθή 
(πεξ. 5 εθ. 
Απφζηαζε). 

Τεθηαθή νζφλε 
κε ρξσκαηηθφ 

θσηηζκφ 
αλάινγα κε ην 
απνηέιεζκα 
(πξάζηλν, 
θφθθηλν). 
Απηφκαηε 

απνζήθεπζε ησλ 
30 ηειεπηαίσλ 
κεηξήζεσλ. 

Δλζσκαησκέλνο 
κπιε θσηηζκφο 
γηα ηελ εζηίαζε 

ηνπ αηζζεηήξα. 
Φάζκα 

κέηξεζεο 0°C - 
100°C. 

Ξηζηνπνηεκέλε 
ηαηξηθή ζπζθεπή 
ζχκθσλα κε ηελ 

νδεγία MDD 
93/42. 

Ππλνδεχεηαη απφ 
νδεγίεο ρξήζεσο 

ζηα Διιεληθά. 

8 ΡΔΚ 12,0000     2,8800 14,8800 119,0400 

43 

ΘΑΘΑΟΖΠΡΗΘΝ 

ΓΔΟΚΑΡΝΠ               
ΠΠΘ 300ml +/- 

20% 

Ζπηα 
αληηζεπηηθφ, γηα 

πγεηέο θαη 
εμεθσικέλν 

δέξκα ζε κνξθή 
ζπξέπ θαη 

αθξνχ. Λα κελ 
απαηηείηαη 
μέπιπκα.  

40 ΡΔΚ 4,8000   0,6240   5,4240 216,9600 

44 
ΘΑΘΔΡΖΟΑΠ 

ΠΗΙΗΘΝΛΖΠ Λν 
16 (2WAY) 

O.D. 7,3 mm / 
10 ml 41 cm 

40 ΡΔΚ 1,0700     0,2568 1,3268 53,0720 

45 
ΘΑΘΔΡΖΟΑΠ 

ΠΗΙΗΘΝΛΖΠ Λν 
22  (2WAY) 

O.D. 7,3 mm / 
10 ml 41 cm 

10 ΡΔΚ 1,0700     0,2568 1,3268 13,2680 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



46 
ΚΑΠΘΑ ΚΔ 
ΙΑΠΡΗΣΝ 

Κάζθα 
ρεηξνπξγηθή 

ππναιιεξγηθή 
κηαο ρξήζεσο κε 

κεηαιιηθφ 
έιαζκα ζηελ 

επάλσ επηθάλεηα 
γηα κεγαιχηεξε 
ζηαζεξφηεηα ζε 
θνπηηά ησλ 50 

ηεκαρίσλ. 

21.000 ΡΔΚ 0,3 0,0180   

  

0,3180 6.678,0000 

47 
ΚΑΠΘΑ ΚΔ 

ΛΔΦΔΙΝΞΝΗΡΖ 
ΚΔ ΞΝΡΖΟΑΘΗ 

Λεθεινπνίεζε 
ησλ 5ml ζε 

10min κεγάιεο 
πιεβξηθέο νπέο, 

ην πνηήξη 
κεθεινπνίεζεο 

λα είλαη 
ρσξηηηθφηεηαο 

άλσ ησλ 5ml θαη 

ν ζσιήλαο 
κήθνπο 

ηνπιάρηζηνλ 
180cm 

50 ΡΔΚ 0,5400     0,1296 0,6696 33,4800 

48 
ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ 

ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ 
ΔΙΔΓΣΝ 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθνχ 
ειέγρνπ ησλ 

7ml, πιαζηηθά 
κε θελφ αέξνο 

500 ΡΔΚ 0,1900   0,0247   0,2147 107,3500 

49 
ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ 

ΓΔΛΗΘΖ 
ΑΗΚΑΡΝΠ 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθνχ 
ειέγρνπ ησλ 

5ml, πιαζηηθά 
κε θελφ αέξνο 

500 ΡΔΚ 0,1900   0,0247   0,2147 107,3500 

50 

ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ 

ΣΟΝΛΝ 
ΞΟΝΘΟΝΚΒΗΛΖ

Π 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθνχ 

ειέγρνπ ησλ 
2,7ml, κε 

αληηπνηθηηθφ 
πήμεο-θηηξηθφ 

λάηξην 

50 ΡΔΚ 0,1900   0,0247   0,2147 10,7350 

51 
ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ 

ΡΘΔ 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθνχ 
ειέγρνπ ησλ 

5ml, πιαζηηθά 
κε θελφ αέξνο, 

Ραρπηεηα θαζεδ. 
Δξπζ. 

100 ΡΔΚ 0,1900   0,0247   0,2147 21,4700 

52 
ΝΔΦΡΟΔΗΓΖ 

ΜΗΑ ΥΡΖΖ 
  150 ΡΔΚ 0,0900   0,0117   0,1017 15,2550 

53 

ΝΤΣΔΡΗΑ 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ 
ΜΔ ΠΛΑΣΗΚΖ 

ΛΑΒΖ Νν18 

  30 ΡΔΚ 5,3000   0,6890   5,9890 179,6700 

54 
ΝΗΛΝΞΛΔΚΑ 
ΘΑΘΑΟΝ ΡΥΛ 

250 ml 

  10 ΡΔΚ 7,3000     1,752 9,0520 90,5200 

55 
ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑ 
ΣΤΠΟΤ 70% 

(250 ml) 
  180 ΡΔΚ 1,2000     0,288 1,4880 267,8400 

56 ΟΞΤΖΕΝΕ 100ML 

Νμπδελέ δηάιπκα 
γηα ρξήζε 
εμσηεξηθή 
ππεξμείδην 

10 ΡΔΚ 0,8000     0,1920 0,9920 9,9200 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



πδξνγφλνπ 
30mg/ml ζε 
θηάιε ησλ 

100ml 

57 

ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟ
 ΜΕ ΒΡΤΑΚΙ "Σ" 

ΚΑΝΟΤΛΑ, 2lt  

Mηαο ρξήζεο 
-κε ηερλνινγία 
pull-push γηα 

δηεπθφιπλζε ζην 
άδεηζκα 

-κε δηαγξάκκηζε 
αλα 100ml 
-κε ζσιήλα 
κήθνπο 90ml 

-απνζηεηξσκέλνη 

4000 ΡΔΚ 0,2000     0,0480 0,2480 992,0000 

58 
ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΗ 

ΠΟΣΗΡΑΚΙ 

απνζηεξσκέλν 
κηαο ρξήζεσο, 

θαηαζθεπαζκέλν 
κε κε ηνμηθφ 
άζξαπζην 
πιαζηηθφ 

πνιππξνππιέλην 
πςειήο 

αλζεθηηθφηεηαο 
θαη δηαθάλεηαο 

160 ΡΔΚ 0,1600     0,0384 0,1984 31,7440 

59 
ΠΔΣΑΛΟΤΓΔ 
ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ 

ΜΠΛΔ 
  50 ΡΔΚ 0,1800   0,0234   0,2034 10,1700 

60 
ΠΔΣΑΛΟΤΓΔ 
ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ 

ΠΡΑΗΝΔ 
  50 ΡΔΚ 0,1800   0,0234   0,2034 10,1700 

61 

ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ 
ΦΛΕΒΟΚΕΝΣΗΕΩ

 
23G 0,8X19mm 100 ΡΔΚ 0,1800   0,0234   0,2034 20,3400 

62 
ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΝ 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 

ΚΞΟΑΡΠΝ 
  4 ΡΔΚ 35,0000     8,4000 43,4000 173,6000 

63 

ΠΟΓΗΔ 
ΗΑΣΡΗΚΔ 

ΛΔΤΚΔ ΜΗΑ 
ΥΡΖΖ 

  200 ΡΔΚ 2,0000     0,4800 2,4800 496,0000 

64 

ΞΝΓΗΔΠ 
ΞΙΑΠΡΗΘΔΠ 

ΙΔΘΔΠ ΚΗΑΠ 
ΣΟΖΠΔΥΠ 

Κε επηζηήζην θαη 
δέζηκν ζηε 

κέζε, 
Ππζθεπαζία ησλ 

100ηκ 

4000 ΡΔΚ 0,0335     0,0080 0,0415 166,1600 

65 
ΠΑΘΘΝΗ 

ΘΝΙΝΠΡΝΚΗΑΠ 

ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝΗ 
ΚΔ 

ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ 
ΓΗΑΚΔΡΟΝ 

ΑΙΝ 

300 ΡΔΚ 2     0,4800 2,4800 744,0000 

66 

ΠΘΑΟΦΗΠΡΖΟΑΠ 
- LANCETS 

1ΘΝΡΗ Σ 200 
ΡΔΚ 

Πθαξθηζηήξαο – 
Lancets 30G  

Απνζηεηξσκέλνο 
ζθαξθηζηήξαο 
κηαο ρξήζεο 

εχρξεζηνο, λα 
εθαξκφδεη ζηηο 

ζπζθεπέο 
δηάηξεζεο  

2.000 ΡΔΚ 0,0900     0,0216 0,1116 223,2000 

67 
ΠΘΝΦΗ - 

ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘ
Ν ΘΔΦΑΙΖΠ 

Κηαο ρξήζεσο, 
λα είλαη ειαθξχ, 
λα βνεζάεη ζηνλ 

αεξηζκφ ηνπ 
θεθαιηνχ θαη λα 

έρεη ιάζηηρν 
πεξηκεηξηθά γηα 

1500 ΡΔΚ 0,0159     0,0038 0,0197 29,5740 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



λα θξαηηέηαη ζην 
θεθάιη 

68 
ΠΡΔΫ ΚΑΣΑ 
ΣΖ ΦΔΗΡΑ 

  5 ΡΔΚ 3,2     0,7680 3,9680 19,8400 

69 ΠΟΗΓΓΑ 10ml 

No 10 cc κε 
βειφλα 21G. 
Κίαο ρξήζεο, 

απνζηεηξσκέλε, 
κε ηνμηθή, 
ειεχζεξε 

ππξεηνγφλσλ 

230 ΡΔΚ 0,0406     0,0097 0,0503 11,5791 

70 ΠΟΗΓΓΑ 10ml 

No 10 cc κε 
βειφλα 23G. 

Κίαο ρξήζεο, 
απνζηεηξσκέλε, 

κε ηνμηθή, 
ειεχζεξε 

ππξεηνγφλσλ 

300 ΡΔΚ 0,0252     0,0060 0,0312 9,3744 

71 ΠΟΗΓΓΑ 2,5ml 

No 2,5 cc κε 
βειφλα 21G. 
Κίαο ρξήζεο, 

απνζηεηξσκέλε, 
κε ηνμηθή, 
ειεχζεξε 

ππξεηνγφλσλ 

50 ΡΔΚ 0,0252     0,0060 0,0312 1,5624 

72 ΠΟΗΓΓΑ 20ml 

No 20 cc κε 
βειφλα 21G. 
Κίαο ρξήζεο, 

απνζηεηξσκέλε, 

κε ηνμηθή, 
ειεχζεξε 

ππξεηνγφλσλ 

100 ΡΔΚ 0,0275     0,0066 0,0341 3,4100 

73 ΠΟΗΓΓΑ 5ml 

No 5 cc κε 
βειφλα 21G. 
Κίαο ρξήζεο, 

απνζηεηξσκέλε, 
κε ηνμηθή, 
ειεχζεξε 

ππξεηνγφλσλ 

300 ΡΔΚ 0,0275     0,0066 0,0341 10,2300 

74 
ΠΟΗΓΓΑ 

ΡΟΝΦΖΠ 60ml 

Πχξηγγα κίαο 
ρξήζεο, 

απνζηεηξσκέλε 
60ML, κε ηνμηθή, 

ειεχζεξε 
ππξεηνγφλσλ 

With Catheter 
Tip 

3.000 ΡΔΚ 0,1516     0,0364 0,1880 563,9520 

75 

ΡΑΗΛΗΑ 
ΚΔΡΟΖΠΖΠ 
ΠΑΘΣΑΟΝ                    

1 ΘΝΡΗ Σ 50 
ΡΔΚ (Λα 

παξαρσξεζεί 
δσξεάλ 

ζπκβαηφο 
ζπλνδφο 

εμνπιηζκφο θαη 
ζε πεξίπησζε 
βιάβεο απηνχ 

λα 
αληηθαζίζηαηαη 

άκεζα.) 

Γξήγνξνο 
ρξφλνο 

κέηξεζεο, πνιχ 
κηθξφ δείγκα 
αίκαηνο - (1 
κηθξνιίηξν), 
ηαηλία πνπ 
απηφκαηα 

αλαξξνθά ην 
αίκα ζην άλσ 

άθξν  

2.000 ΡΔΚ 0,3000     0,0720 0,3720 744,0000 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



76 

ΓΟΝ ΣΔΟΗΥΛ 
ΑΛΡΗΠΖΞΡΗΘΝ 

(ΠΑΞΝΛΗ) 1000 
ML 

Ρχπνπ Hibitane 
Scrub  

Φαξκαθεπηηθφ 
πγξφ ζαπνχλη 

γηα ρεηξνπξγηθή 
θαη γεληθή ρξήζε 

– Αληηζεςία 
ρεξηψλ  

125 ΡΔΚ 4,0000     0,9600 4,9600 620,0000 

77 
ΞΝΑΙΙΔΟΓΗΘΖ 

ΡΑΗΛΗΑ 
(LEUKOSILK) 

πναιιεξγηθή 
ηαηλία ιεπθνχ 

ρξψκαηνο 
δηαζηάζεσλ 2,5 

x 5 cm. Λα 
θνιινχλ 

ζηαζεξά, λα 
αθαηξνχληαη 
εχθνια θαη 

αλψδπλα θαη λα 
θφβνληαη εχθνια 

κε ην ρέξη. 

45 ΡΔΚ 0,4265     0,1024 0,5289 23,7987 

78 
ΞΝΠΔΛΡΝΛΝ 

80 x 1.80 

Αδηάβξνρν κε 
γέκηζε απφ 

εηδηθφ πιηθφ flaf 
(φρη 

ραξηνβάκβαθαο)
, κεγάιεο 

απνξξνθεηηθφηε
ηαο, ην 

εζσηεξηθφ πιηθφ 
ηεο εληζρπκέλεο 
επηθάλεηαο λα 
είλαη αλζεθηηθφ 
θαη νκνηφκνξθα 
θαηαλεκεκέλν 
έηζη ψζηε λα 

κελ θφβεηαη ζηε 
ρξήζε, λα θέξεη 

επίζηξσζε ζηελ 
εζσηεξηθή 

επηθάλεηα κε 
πιηθφ πνπ δελ 
πγξαίλεηαη θαη 
ζπγθξαηεί ηελ 

εζσηεξηθή 
επίζηξσζε. Ζ 

εμσηεξηθή 
επηθάλεηα λα 

είλαη 
θαηαζθεπαζκέλε 

απφ 
ππναιιεξγηθφ 

πιαζηηθφ πιηθφ.   

15.000 ΡΔΚ 0,2000     0,0480 0,2480 3.720,0000 

79 
ΦΝΟΖΡΖ ΦΗΑΙΖ 

ΝΜΓΝΛΝ    
8lit 

Φνξεηή θηάιε 
νμπγφλνπ απφ 
αινπκίλην, κίαο 

ρξήζεο, 
ρσξεηηθφηεηαο 8 
ιίηξσλ γηα 70-80 

εηζπλνέο. Nα 
πεξηέρεηαη 

θαζαξφ νμπγφλν 
ρσξίο πξφζζεηα, 

ζπληεξεηηθά, 
αξσκαηηθέο 

νπζίεο, ζθφλεο, 
θιπ. 

2 ΡΔΚ 16,0000     3,8400 19,8400 39,6800 

80 

ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΟ
 ΟΡΟ  

sodioum chlorid 
0,9 %  500 ML 

  10 ΡΔΚ 0,8000     0,1920 0,9920 9,9200 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



81 

ΥΑΡΣΟΒΑΜΒΑ
ΚΑ 

(ζπζθεπαζία 
1kgr) 

  100 ΡΔΚ 2,4000     0,5760 2,9760 297,6000 

82 
BETADINE 
SURGICAL 

SCRUB 1000ml 

  20 ΡΔΚ 3,2000     0,7680 3,9680 79,3600 

83 
OCTENISEPT 

SPRAY (250ml) 
  7 ΡΔΚ 6,5000     1,5600 8,0600 56,4200 

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 
     28.423,21 

€  

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΕΑ ΦΘΙΩΣΙΔΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 2021 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΕΑ ΥΘΙΩΣΙΔΑ 

Θσδ. 
Ξξντόλ

η. 
ΔΗΓΝΠ 

ΡΔΣΛΗΘΑ 
ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡ

ΗΘΑ 

ΞΝΠΝ
ΡΖΡΑ 

Κνλά
δα 

Κέηξ
εζεο 

Δλδ. 
Ρηκή 
ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 
6% 

ΦΞΑ 
13% 

ΦΞΑ 
24% 

ΡΗΚΖ 
ΚΔ ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 
ΚΔ ΦΞΑ 

1 

SPREY  
ΔΞΝΙΥΠΖΠ 
ΡΟΑΚΑΡΥΛ 
(PULVO) – 

VIOPLEX – T 
spray Powder 

121,4 gr 

Αληηβηνηηθφ 
επξέσο 

θάζκαηνο γηα 
ηελ ηνπηθή 

ζεξαπεία φισλ 
ησλ κνξθψλ 
ησλ ηνπηθψλ 
κηθξνβηαθψλ 
ινηκψμεσλ 

30 ΡΔΚ 6,0000     1,4400 7,4400 223,2000 

2 

ΑΙΘΝΝΙΗΘΝ 
ΓΗΑΙΚΑ 500 

ML 
(CHLORHEXIDI

NE 
GLUCONATE 
0,5% W/V-

ISOPROPYL 
ALCOHOL 60% 

W/V) 

Αιθννιηθφ 
δηάιπκα 500 ML 
ηχπνπ Hibitane 
ηαρείαο δξάζεο 
αληηκηθξνβηαθφ 

γηα ηελ 
αληηζεςία 

θαζαξψλ ρεξηψλ 

θαη ηνπ άζηθηνπ 
δέξκαηνο γηα 

εμσηεξηθή ρξήζε 
κφλν. 

50 ΡΔΚ 3,8000   0,494   4,2940 214,7000 

4 

ΑΙΘΝΝΙΝΣΝΠ 
ΙΝΠΗΝΛ  

ΦΗΑΙΖ  230 ml 
70% 

  60 ΡΔΚ 3,5000     0,8400 4,3400 260,4000 

5 

ΑΙΝΗΦΖ ΓΗΑ 
ΘΔΟΑΞΔΗΑ 

ΔΟΔΘΗΠΚΝ 
ΡΝ 

ΓΔΟΚΑΡΝΠ 
(ΡΞΝ 

sudocrem) 250 

Κε νμείδην ηνπ 
ςεπδαξγίξνπ 

20% +/- 2% ζε 
ζπζθ 50γξακ 

+/- 10% 

10 ΡΔΚ 6,0000   0,7800   6,7800 67,8000 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



ML 

3 

ΑΙΘΝΝΙΝΣΝ 
ΑΛΡΗΠΖΞΡΗΘΝ 

ΓΗΑΙΚΑ 
4000ML 

(ΣΔΟΗΥΛ) 

Ηζρπξή 
αληηζεπηηθή 

δξάζε εληφο 30 
δεπη. Γηα φινπο 

ηνπο ηνκείο 
πγηεηλήο φπνπ 

απαηηείηαη 
πιήξεο 

αληηζεςία 
ρεξηψλ ρσξίο ηε 

ρξήζε λεξνχ 

50 ΡΔΚ 11,8000 0,7080 

  

  12,5080 625,4000 

18 ΒΑΚΒΑΘΗ 
δξφθηιν ζε 
ζπζθεπαζία 1 

Kgr 
60 ΘΗΙΑ 3,0800   0,4004   3,4804 208,8240 

21 

ΓΑΕΑ  
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔ
ΛΖ        15 Σ 

15 

δξφθηιε απφ 
βακβάθη, πςειήο 
απνξξνθηηηθφηε

ηαο 

70 ΡΔΚ 0,1000   0,0130   0,1130 7,9100 

22 
ΓΑΕΑ 

ΒΑΕΔΙΗΛΝΣΑ                                  
10 x 10  

Δκπνηηζκέλνο 
επίδεζκνο κε 

αινηθή ε νπνία 
πεξηέρεη 2% 

Sodium Fusidate  
10 x 10 εθηκ. 

εληφο 
αινπκηλφραξηνπ 

30 ΡΔΚ 0,5800     0,1392 0,7192 21,5760 

24 

ΓΑΕΑ ΚΖ 
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔ

ΛΖ 1ΠΠΘ Σ 
100 ΡΔΚ 

10 x 10 cm – 8 
ply 100 pcs 

800 ΡΔΚ 1,3200   0,1716   1,4916 1.193,2800 

26 
ΓΑΛΡΗ  L 
ΒΛΗΙΗΝ 

Λα είλαη άξηζηεο 
αληνρήο θαη 

πνηφηεηαο, λα 
έρνπλ ζρήκα 
αλαηνκηθφ, λα 
πξνζθέξνληαη 

ζε θιεηζηή 
ζπζθεπαζία, λα 
εμαζθαιίδνπλ 
θαη δηαηεξνχλ 

απφιπηε 
πξνζηαζία απφ 

θάζε 
επηκφιπλζε, λα 
έρνπλ άξηζηε 
εθαξκνγή θαη 
κελ εξεζίδνπλ 
ηνπο ρξήζηεο, 

λα είλαη 
νκνηφκνξθα 

πνπδξαξηζκέλα 

50.000 ΡΔΚ 0,0350 0,0021   

  

0,0371 1.855,0000 

27 
ΓΑΛΡΗ  M 
ΒΛΗΙΗΝ 

-//-        -//-       
-//-          -//- 

30.000 ΡΔΚ 0,0350 0,0021   

  

0,0371 1.113,0000 

28 
ΓΑΛΡΗ  S 
ΒΛΗΙΗΝ 

-//-        -//-       
-//-          -//- 

1.000 ΡΔΚ 0,0350 0,0021   

  

0,0371 37,1000 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



29 

ΓΑΛΡΗ 
ΓΗΑΦΑΛΔΠ L 

ΠΑΓΟΔ                        
1 ΠΠΘ X 
100ΡΔΚ   

Γάληη δηαθαλή 
κίαο ρξήζεο απφ 
πνιπαηζπιέλην, 
κεγάιε αληνρή 

ακθηδέμηα 
ππναιιεξγηθά 

άξηζηεο 
πνηφηεηαο  

7.000 ΡΔΚ 0,0300 0,0018   

  

0,0318 222,6000 

30 

Γίζθνο 
κεηαιιηθφο απφ 

αλνμείδσην 
ράιπβα 

Γηαζηάζεηο: 37 x 
28 x 5 cm 

3 ΡΔΚ 25,0000     6,0000 31,0000 93,0000 

31 

Γίζθνο 
κεηαιιηθφο απφ 

αλνμείδσην 
ράιπβα 

Γηαζηάζεηο: 20 x 
30 x 5 cm 

3 ΡΔΚ 25,0000     6,0000 31,0000 93,0000 

32 
ΓΝΠΝΚΔΡΟΖΡ

ΖΠ 

ΞΝΡΖΟΑΘΗ 
ΓΝΠΝΚΔΡΟΝ 

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΚΔ
ΛΝ ΑΞΝ 
ΑΟΗΠΡΖΠ 

ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΛΑ 
ΔΣΔΗ 

ΓΗΑΓΟΑΚΚΗΠΖ-
ΒΑΘΚΝΛΝΚΖΠΖ   

4.000 ΡΔΚ 0,0070     0,0017 0,0087 34,7200 

34 
ΓΝΣΔΗΝ 

ΑΞΝΟΟΗΤΖΠ 
ΒΔΙΝΛΥΛ 

Ξιαζηηθφ δνρείν 
απφξξηςεο 

απνβιήησλ θαη 
αηρκεξψλ 

αληηθεηκέλσλ, 
ρσξεηηθφηεηαο 2 

LIT. Δηδηθά 
ζρεδηαζκέλν γηα 

αζθαιή 
απφξξηςε 

βεινλψλ θαη 
ζπξίγγσλ κηαο 
ρξήζεσο . Λα 

απνηειείηαη απφ 
δχν κέξε πνπ 
φηαλ ελσζνχλ 
λα ζθξαγίδνπλ 
εξκεηηθά, ην δε 
πάλσ κέξνο λα 
θέξεη ππνδνρή 
γηα απνρσξηζκφ 

βειφλαο απφ 
ζχξηγγα. 

10 ΡΔΚ 1,2700     0,3048 1,5748 15,7480 

35 
ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

8cm x 4,5m 20 ΡΔΚ 0,4600     0,1104 0,5704 11,4080 

36 
ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

10cm x 4m 20 ΡΔΚ 0,4600     0,1104 0,5704 11,4080 

37 
ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

12cm x 4,5m 20 ΡΔΚ 0,4600     0,1104 0,5704 11,4080 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



42 

ΘΔΟΚΝΚΔΡΟΑ 
-ΑΡΝΚΑΡΑ-

ΤΖΦΗΑΘΑ 
ΚΔΡΥΞΝ 

Αζθαιήο, 
αμηφπηζηε 

κέηξεζε ρσξίο 
επαθή, ζε 1" 

δεπηεξφιεπην. 
Τεθηαθφ 

ζεξκφκεηξν 
κεηψπνπ, 

πεξηβάιινληνο, 
επηθαλεηψλ θαη 

πγξψλ 
Αζθαιέο, 
αμηφπηζην, 

ζχγρξνλν θαη 
απιφ ζηελ 
ρξήζε ηνπ. 

Αθξηβείο 
κεηξήζεηο ζε 

κφλν 1" 
δεπηεξφιεπην, 
ρσξίο επαθή 
(πεξ. 5 εθ. 
Απφζηαζε). 

Τεθηαθή νζφλε 
κε ρξσκαηηθφ 

θσηηζκφ 
αλάινγα κε ην 
απνηέιεζκα 
(πξάζηλν, 
θφθθηλν). 
Απηφκαηε 

απνζήθεπζε ησλ 
30 ηειεπηαίσλ 
κεηξήζεσλ. 

Δλζσκαησκέλνο 
κπιε θσηηζκφο 
γηα ηελ εζηίαζε 

ηνπ αηζζεηήξα. 
Φάζκα 

κέηξεζεο 0°C - 
100°C. 

Ξηζηνπνηεκέλε 
ηαηξηθή ζπζθεπή 
ζχκθσλα κε ηελ 

νδεγία MDD 
93/42. 

Ππλνδεχεηαη απφ 
νδεγίεο ρξήζεσο 

ζηα Διιεληθά. 

3 ΡΔΚ 12,0000     2,8800 14,8800 44,6400 

43 

ΘΑΘΑΟΖΠΡΗΘΝ 

ΓΔΟΚΑΡΝΠ     
ΠΠΘ 300ml 

+/- 20% 

Ζπηα 
αληηζεπηηθφ, γηα 

πγεηέο θαη 
εμεθσικέλν 

δέξκα ζε κνξθή 
ζπξέπ θαη 

αθξνχ. Λα κελ 
απαηηείηαη 
μέπιπκα.  

30 ΡΔΚ 4,8000   0,6240   5,4240 162,7200 

44 
ΘΑΘΔΡΖΟΑΠ 

ΠΗΙΗΘΝΛΖΠ Λν 
16 (2WAY) 

O.D. 7,3 mm / 
10 ml 41 cm 

40 ΡΔΚ 1,0700     0,2568 1,3268 53,0720 

45 
ΘΑΘΔΡΖΟΑΠ 

ΠΗΙΗΘΝΛΖΠ Λν 
22  (2WAY) 

O.D. 7,3 mm / 
10 ml 41 cm 

10 ΡΔΚ 1,0700     0,2568 1,3268 13,2680 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



46 
ΚΑΠΘΑ ΚΔ 
ΙΑΠΡΗΣΝ 

Κάζθα 
ρεηξνπξγηθή 

ππναιιεξγηθή 
κηαο ρξήζεσο κε 

κεηαιιηθφ 
έιαζκα ζηελ 

επάλσ επηθάλεηα 
γηα κεγαιχηεξε 
ζηαζεξφηεηα ζε 
θνπηηά ησλ 50 

ηεκαρίσλ. 

7.000 ΡΔΚ 0,3 0,0180     0,3180 2.226,0000 

47 
ΚΑΠΘΑ ΚΔ 

ΛΔΦΔΙΝΞΝΗΡΖ 
ΚΔ ΞΝΡΖΟΑΘΗ 

Λεθεινπνίεζε 
ησλ 5ml ζε 

10min κεγάιεο 
πιεβξηθέο νπέο, 

ην πνηήξη 
κεθεινπνίεζεο 

λα είλαη 
ρσξηηηθφηεηαο 

άλσ ησλ 5ml θαη 

ν ζσιήλαο 
κήθνπο 

ηνπιάρηζηνλ 
180cm 

50 ΡΔΚ 0,5400     0,1296 0,6696 33,4800 

48 
ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ 

ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ 
ΔΙΔΓΣΝ 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθνχ 
ειέγρνπ ησλ 

7ml, πιαζηηθά 
κε θελφ αέξνο 

300 ΡΔΚ 0,1900   0,0247 

  

0,2147 64,4100 

49 
ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ 

ΓΔΛΗΘΖ 
ΑΗΚΑΡΝΠ 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθνχ 
ειέγρνπ ησλ 

5ml, πιαζηηθά 
κε θελφ αέξνο 

300 ΡΔΚ 0,1900   0,0247   0,2147 64,4100 

51 
ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ 

Ρ.Θ.Δ. 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθνχ 

ειέγρνπ ησλ 
1ml, πιαζηηθά 
κε θελφ αέξνο 
κε ηαρχηεηα 
θαζίδεζεο 
εξπζξψλ 

50 ΡΔΚ 0,1900   0,0247 

  

0,2147 10,7350 

56 
ΝΜΕΔΛΔ 

100LM 

Νμπδελέ δηάιπκα 
γηα ρξήζε 
εμσηεξηθή 
ππεξμείδην 
πδξνγφλνπ 
30mg/ml ζε 
θηάιε ησλ 

100ml 

10 ΡΔΚ 0,8000     0,1920 0,9920 9,9200 

57 

ΝΟΝΠΙΙΔΘΡ
ΖΠ ΔΛΖΙΗΘΥΛ 
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔ

ΛΝΠ ΚΔ 
ΒΟΠΑΘΗ "Ρ" 
ΘΑΛΝΙΑ, 2lt  

Mηαο ρξήζεο 
-κε ηερλνινγία 

pull-push γηα 
δηεπθφιπλζε ζην 

άδεηζκα 
-κε δηαγξάκκηζε 

αλα 100ml 
-κε ζσιήλα 
κήθνπο 90ml 

-απνζηεηξσκέλνη 

4000 ΡΔΚ 0,2000     0,0480 0,2480 992,0000 

58 
ΝΟΝΠΙΙΔΘΡ
ΖΠ ΞΝΡΖΟΑΘΗ 

απνζηεξσκέλν 
κηαο ρξήζεσο, 

θαηαζθεπαζκέλν 
κε κε ηνμηθφ 
άζξαπζην 
πιαζηηθφ 

πνιππξνππιέλην 
πςειήο 

αλζεθηηθφηεηαο 

60 ΡΔΚ 0,1600     0,0384 0,1984 11,9040 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



θαη δηαθάλεηαο 

61 
ΞΔΡΑΙΝΓΑ 

ΦΙΔΒΝΘΔΛΡΖΠ
ΔΥΠ 

23G 0,8X19mm 100 ΡΔΚ 0,1800   0,0234 

  

0,2034 20,3400 

62 
ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΝ 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 

ΚΞΟΑΡΠΝ 
  4 ΡΔΚ 35,0000     8,4000 43,4000 173,6000 

69 ΠΟΗΓΓΑ 10ml 

No 10 cc κε 
βειφλα 21G. 
Κίαο ρξήζεο, 

απνζηεηξσκέλε, 
κε ηνμηθή, 
ειεχζεξε 

ππξεηνγφλσλ 

200 ΡΔΚ 0,0406     0,0097 0,0503 10,0688 

70 ΠΟΗΓΓΑ 10ml 

No 10 cc κε 
βειφλα 23G. 
Κίαο ρξήζεο, 

απνζηεηξσκέλε, 
κε ηνμηθή, 
ειεχζεξε 

ππξεηνγφλσλ 

300 ΡΔΚ 0,0252     0,0060 0,0312 9,3744 

72 ΠΟΗΓΓΑ 20ml 

No 20 cc κε 
βειφλα 21G. 
Κίαο ρξήζεο, 

απνζηεηξσκέλε, 
κε ηνμηθή, 
ειεχζεξε 

ππξεηνγφλσλ 

100 ΡΔΚ 0,0275     0,0066 0,0341 3,4100 

73 ΠΟΗΓΓΑ 5ml 

No 5 cc κε 
βειφλα 21G. 
Κίαο ρξήζεο, 

απνζηεηξσκέλε, 
κε ηνμηθή, 
ειεχζεξε 

ππξεηνγφλσλ 

300 ΡΔΚ 0,0275     0,0066 0,0341 10,2300 

77 
ΞΝΑΙΙΔΟΓΗΘ

Ζ ΡΑΗΛΗΑ 
(LEUKOSILK) 

πναιιεξγηθή 
ηαηλία ιεπθνχ 

ρξψκαηνο 
δηαζηάζεσλ 2,5 

x 5 cm. Λα 
θνιινχλ 

ζηαζεξά, λα 
αθαηξνχληαη 

εχθνια θαη 
αλψδπλα θαη λα 
θφβνληαη εχθνια 

κε ην ρέξη. 

40 ΡΔΚ 0,4265     0,1024 0,5289 21,1544 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



78 
ΞΝΠΔΛΡΝΛΝ          

80 x 1.80 

Αδηάβξνρν κε 
γέκηζε απφ 

εηδηθφ πιηθφ flaf 
(φρη 

ραξηνβάκβαθαο)
, κεγάιεο 

απνξξνθεηηθφηε
ηαο, ην 

εζσηεξηθφ πιηθφ 
ηεο εληζρπκέλεο 
επηθάλεηαο λα 
είλαη αλζεθηηθφ 
θαη νκνηφκνξθα 
θαηαλεκεκέλν 
έηζη ψζηε λα 

κελ θφβεηαη ζηε 
ρξήζε, λα θέξεη 
επίζηξσζε ζηελ 

εζσηεξηθή 
επηθάλεηα κε 
πιηθφ πνπ δελ 
πγξαίλεηαη θαη 
ζπγθξαηεί ηελ 

εζσηεξηθή 
επίζηξσζε. Ζ 

εμσηεξηθή 
επηθάλεηα λα 

είλαη 
θαηαζθεπαζκέλε 

απφ 
ππναιιεξγηθφ 

πιαζηηθφ πιηθφ.   

15.000 ΡΔΚ 0,2000     0,0480 0,2480 3.720,0000 

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 
   

13.976,22 
€  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΕΑ ΕΤΒΟΙΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 2021 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΕΑ ΕΤΒΟΙΑ 

Θσδ. 
Ξξντό

λη. 
ΔΗΓΝΠ 

ΡΔΣΛΗΘΑ 
ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡ

ΗΘΑ 

ΞΝΠΝ
ΡΖΡΑ 

Κνλά
δα 

Κέηξ
εζεο 

Δλδ. 
Ρηκή 
ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 
6% 

ΦΞΑ 
13% 

ΦΞΑ 
24% 

ΡΗΚΖ 
ΚΔ ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 
ΚΔ ΦΞΑ 

82 

BETADINE 
SURGICAL 

SCRUB 
1000ml 

  20 ΡΔΚ 3,2000     0,7680 3,9680 79,3600 

83 
OCTENISEP

T SPRAY 
(250ml) 

  7 ΡΔΚ 6,5000     1,5600 8,0600 56,4200 

3 

ΑΛΚΟΟΛΟΤΧΟ 
ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΟ 

ΔΙΑΛΤΜΑ 
4000ML 
(ΧΕΡΙΩΝ) 

  40 ΡΔΚ 11,8000 0,7080 

  

  12,5080 500,3200 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



5 

ΑΛΟΗΦΖ ΓΗΑ 
ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

ΔΡΔΘΗΜΟΤ 
ΓΔΡΜΑΣΟ - 

Με νμείδην 
ηνπ 

ςεπδαξγύξνπ  
20% +/- 2% 

ζε 
ζπζθεπαζία 
50γξακ. +/- 

10%  

  20 ΡΔΚ 6,0000   0,78   6,7800 135,6000 

8 

ΑΡΝΘΝΙΖΡ
Ν ΔΞΗΘΔΚΑ 
ΡΟΑΚΑΡΥΛ 
ΘΑΗ ΔΙΘΥΛ 

Αθξψδεο 
επίζεκα κε 

άξγπξν 
πδξνηξηρνεηδηθφ 
θνιιεηηθφ γηα 

έληνλα 
εμηδξσκαηηθά 

έιθε δηαθφξσλ 
δηαζηάζεσλ (20 
x 20cm),  +/- 1 

30 ΡΔΚ 27,0000   3,5100   30,5100 915,3000 

10 

ΑΡΝΘΝΙΙΖ
ΡΑ 

ΔΞΗΘΔΚΑΡΑ 
ΡΟΑΚΑΡΥΛ 

10ρ10 

 ππναιιεξγηθά  30 ΡΔΚ 1,5000   0,195   1,6950 50,8500 

11 

ΑΡΝΘΝΙΙΖ
ΡΑ 

ΔΞΗΘΔΚΑΡΑ 
ΡΟΑΚΑΡΥΛ 

10ρ15 

 ππναιιεξγηθά  30 ΡΔΚ 3,5000   0,455   3,9550 118,6500 

12 

ΑΡΝΘΝΙΙΖ
ΡΑ 

ΔΞΗΘΔΚΑΡΑ 
ΡΟΑΚΑΡΥΛ 

9ρ25 

 ππναιιεξγηθά  30 ΡΔΚ 6,6000   0,858 

  

7,4580 223,7400 

9 

ΑΡΝΘΝΙΙΖ
ΡΑ 

ΔΞΗΘΔΚΑΡΑ 
ΡΟΑΚΑΡΥΛ 
ΠΠΘ.ΡΥΛ 40 
(πνπ πεξηέρεη 

δηάθνξα 
κεγέζε) 

αδηάβξνρα 
ππναιιεξγηθά  

15 ΡΔΚ 2,0000   0,26 

  

2,2600 33,9000 

13 

ΑΤΣΟΚΟΛΛ
ΖΣΟ  

ΔΠΊΘΔΜΑ 
ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ 
ΚΑΗ ΔΛΚΧΝ 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΥΖΜΑ 

ΚΟΚΚΤΓΑ   
ΓΜΑ 

ΚΟΚΚΣΓΑ 25 
x 25 +/- 10% 
- Δπηζέκαηα 

απνζηεηξσκέ
λα 

πδξνπνιπκέξ
ε- αθξώδε , 

δηαξθνύο 
απειεπζέξσζ

εο 
πδξνελεξγνύ 

αξγύξνπ 
νκνηνγελώο 
θαηαλεκεκέλ
νπ ζε όιε ηε 

δνκή ηνπ 
αθξώδνπο. 

  20 ΡΔΚ 25,5000   3,315 

  

28,8150 576,3000 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



14 

ΑΤΣΟΚΟΛΛ
ΖΣΟ  

ΔΠΊΘΔΜΑ 
ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ 
ΚΑΗ ΔΛΚΧΝ -
Τδξνηξηρνεηδη
θά επηζέκαηα 
απνζηεηξσκέ
λα, γηα έιθε 

ρακεινύ έσο 
πςεινύ 

εμηδξώκαηνο , 
πνπ 

δεζκεύνπλ ην 
εμίδξσκα, ην 
κεηαηξέπνπλ 
ζε ηδέι , κε 

πιέγκα 
επαθήο πνπ 
λα ξπζκίδεη 

ηελ 
απνξξόθεζε 
. Να θέξνπλ 
εμσηεξηθή 
εκηπεξαηή 

κεκβξάλε θαη 
λα έρεη πςειή 
ζπγθξάηεζε. 
Απηνθόιιεηα 

από 
ππναιιεξγηθή 

θόιια. 
Γηαζηάζεσλ 
10Υ10 +/- 

10% 

  50 ΡΔΚ 6,5000   0,845 

  

7,3450 367,2500 

15 

ΑΤΣΟΚΟΛΛ
ΖΣΟ  

ΔΠΊΘΔΜΑ 
ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ 
ΚΑΗ ΔΛΚΧΝ -
Τδξνηξηρνεηδη
θά επηζέκαηα 
απνζηεηξσκέ
λα, γηα έιθε 

ρακεινύ έσο 
πςεινύ 

εμηδξώκαηνο , 
πνπ 

δεζκεύνπλ ην 
εμίδξσκα, ην 
κεηαηξέπνπλ 
ζε ηδέι , κε 

πιέγκα 
επαθήο πνπ 
λα ξπζκίδεη 

ηελ 
απνξξόθεζε 
. Να θέξνπλ 
εμσηεξηθή 
εκηπεξαηή 

κεκβξάλε θαη 
λα έρεη πςειή 
ζπγθξάηεζε. 
Απηνθόιιεηα 

από 
ππναιιεξγηθή 

θόιια. 
Γηαζηάζεσλ 
15Υ15 +/- 

10% 

  50 ΡΔΚ 10,0000   1,3 

  

11,3000 565,0000 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



16 

ΑΡΝΘΝΙΙΖ
ΡΝ ΔΞΗΘΔΚΑ 
ΡΟΑΚΑΡΥΛ 
ΘΑΗ ΔΙΘΥΛ 

ΔΗΓΗΘΝ 
ΠΣΖΚΑ 

ΞΡΔΟΛΑΠ 
18x20 +/- 

10% - 
Δπηζέκαηα 

απνζηεηξσκέλ
α 

πδξνπνιπκέξ
ε- αθξψδε , 

δηαξθνχο 
απειεπζέξσζ

εο 
πδξνελεξγνχ 

αξγχξνπ 
νκνηνγελψο 

θαηαλεκεκέλ
νπ ζε φιε ηε 

δνκή ηνπ 
αθξψδνπο. 

  20 ΡΔΚ 27,0000   3,51 

  

30,5100 610,2000 

19 

ΒΔΙΝΛΔΠ ΓΗΑ 
ΠΡΙΝ 

ΗΛΠΝΙΗΛΖΠ 
5mm 

ΠΠΘ. 100 ΡΔΚ. 14 ΡΔΚ 6,6000   0,8580 

  

7,4580 104,4120 

21 

ΓΑΕΔΠ 
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚ
ΔΛΔΠ 15ρ15 
ΠΠΘΔΑΠΗΑ 

ΘΝΡΗΝ 

  50 ΡΔΚ 0,1000   0,0130 

  

0,1130 5,6500 

20 

ΓΑΕΔΠ 
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚ

ΔΛΔΠ 5ρ7 
ΠΠΘΔΑΠΗΑ 

ΘΝΡΗΝ 

ΠΠΘ. 100 ΡΔΚ. 1 ΡΔΚ 6,2000   0,8060 

  

7,0060 7,0060 

24 
ΓΑΕΔΠ ΚΖ 

ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚ
ΔΛΔΠ 10x10 

ΠΠΘ. 100 ΡΔΚ. 1 ΡΔΚ 1,3200   0,1716 
  

1,4916 1,4916 

23 
ΓΑΕΔΠ ΚΖ 

ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚ
ΔΛΔΠ 10x20 

ΠΠΘ. 100 ΡΔΚ. 1 ΡΔΚ 3,0000   0,3900 
  

3,3900 3,3900 

35 
ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

8cm  10 ΡΔΚ 0,4600     0,1104 0,5704 5,7040 

38 
ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

15cm  20 ΡΔΚ 0,4600     0,1104 0,5704 11,4080 

36 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 
ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ       

10 cm 
  20 ΡΔΚ 0,4600     0,1104 0,5704 11,4080 

39 

ΔΞΗΘΔΚΑ 
ΑΙΓΖΛΗΘΝ 

ΘΡΡΑΟΗΛΖΠ 
ΘΑΗ 

ΑΠΒΔΠΡΗΝ 
ΠΣΖΚΑ 

ΘΝΟΓΝΛΗΝ   
3cm  x 45cm 

10% - 
Δπίζεκα 

απνζηεηξσκέλ
ν αιγεληθφ 

αληηκηθξνβηαθ

φ κε άξγπξν 

  30 ΡΔΚ 3,2000     0,7680 3,9680 119,0400 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



θαη θπηηαξίλε 
πςεινχ G 

πνπ λα 
ζπλδπάδεη 

κεγάιε 
απνξξνθεηηθ

φηεηα 
αληηκηθξνβηαθ
ή δξάζε θαη 

πςειή 
ζπλνρή. 

40 

ΔΞΗΘΔΚΑΡΑ 
ΞΑΟΑΦΗΛΝΣ

ΑΠ ΓΑΕΑΠ 
10x10 

  50 ΡΔΚ 5,3000     1,2720 6,5720 328,6000 

42 

ΘΔΟΚΝΚΔΡΟ
Α 

ΑΡΝΚΑΡΑ-
ΤΖΦΗΑΘΑ 
ΚΔΡΥΞΝ 

Αζθαιήο, 
αμηφπηζηε 

κέηξεζε ρσξίο 
επαθή, ζε 1" 

δεπηεξφιεπην. 
Τεθηαθφ 

ζεξκφκεηξν 
κεηψπνπ, 

πεξηβάιινληνο, 
επηθαλεηψλ θαη 

πγξψλ 
Αζθαιέο, 
αμηφπηζην, 

ζχγρξνλν θαη 
απιφ ζηελ 
ρξήζε ηνπ. 

Αθξηβείο 
κεηξήζεηο ζε 

κφλν 1" 
δεπηεξφιεπην, 
ρσξίο επαθή 
(πεξ. 5 εθ. 
Απφζηαζε). 

Τεθηαθή νζφλε 
κε ρξσκαηηθφ 

θσηηζκφ 
αλάινγα κε ην 
απνηέιεζκα 
(πξάζηλν, 
θφθθηλν). 
Απηφκαηε 

απνζήθεπζε ησλ 
30 ηειεπηαίσλ 
κεηξήζεσλ. 

Δλζσκαησκέλνο 

κπιε θσηηζκφο 
γηα ηελ εζηίαζε 
ηνπ αηζζεηήξα. 

Φάζκα 
κέηξεζεο 0°C - 

100°C. 
Ξηζηνπνηεκέλε 

ηαηξηθή ζπζθεπή 
ζχκθσλα κε ηελ 

νδεγία MDD 
93/42. 

Ππλνδεχεηαη απφ 
νδεγίεο ρξήζεσο 

ζηα Διιεληθά. 

5 ΡΔΚ 12,0000     2,8800 14,8800 74,4000 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



43 

ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘ
Ν ΓΔΟΚΑΡΝΠ 
ΠΠΘ. 300κι 
+/- 20% - 

Ήπηα 
αληηζεπηηθφ 
γηα πγηέο θαη 
εμειθσκέλν 
δέξκα ζε 

κνξθή ζπξέη 
θαη αθξνχ . 

Λα κελ 
απαηηείηαη 
μέπιπκα 

  10 ΡΔΚ 4,8000   0,6240 

  

5,4240 54,2400 

46 
ΚΑΠΘΑ ΚΔ 
ΙΑΠΡΗΣΝ 3 

ΦΙΙΥΛ 

Κάζθα 
ρεηξνπξγηθή 

ππναιιεξγηθή 
κηαο ρξήζεσο κε 

κεηαιιηθφ 
έιαζκα ζηελ 

επάλσ επηθάλεηα 
γηα κεγαιχηεξε 
ζηαζεξφηεηα ζε 
θνπηηά ησλ 50 

ηεκαρίσλ. 

10.000 ΡΔΚ 0,3 0,0180   

  

0,3180 3.180,0000 

48 

ΚΝΛΝΒΔΡΑ 
ΓΗΑ 

ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ 
ΔΙΔΓΣΝ 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθνχ 
ειέγρνπ ησλ 

7ml, πιαζηηθά 
κε θελφ αέξνο 

200 ΡΔΚ 0,1900   0,0247 

  

0,2147 42,9400 

49 
ΚΝΛΝΒΔΡΑ 
ΓΗΑ ΓΔΛΗΘΖ 
ΑΗΚΑΡΝΠ 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθνχ 
ειέγρνπ ησλ 

5ml, πιαζηηθά 
κε θελφ αέξνο 

200 ΡΔΚ 0,1900   0,0247 

  

0,2147 42,9400 

51 
ΚΝΛΝΒΔΡΑ 

ΓΗΑ ΡΘΔ 

Φηαιίδηα 

εξγαζηεξηαθνχ 
ειέγρνπ ησλ 

5ml, πιαζηηθά 
κε θελφ αέξνο, 

Ραρπηεηα θαζεδ. 
Δξπζ. 

50 ΡΔΚ 0,1900   0,0247   0,2147 10,7350 

50 

ΚΝΛΝΒΔΡΑ 
ΓΗΑ ΣΟΝΛΝ 

ΞΟΝΘΟΝΚΒΗ
ΛΖΠ 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθνχ 
ειέγρνπ ησλ 

2,7ml, κε 
αληηπνηθηηθφ 
πήμεο-θηηξηθφ 

λάηξην 

50 ΡΔΚ 0,1900   0,0247   0,2147 10,7350 

52 
ΝΔΦΡΟΔΗΓΖ 

ΜΗΑ 
ΥΡΖΖ 

  150 ΡΔΚ 0,0900   0,0117 
  

0,1017 15,2550 

53 

ΝΤΣΔΡΗΑ 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚ

Α ΜΔ 
ΠΛΑΣΗΚΖ 
ΛΑΒΖ Νν18 

  30 ΡΔΚ 5,3000   0,6890 

  

5,9890 179,6700 

54 
ΝΗΛΝΞΛΔΚ
Α ΘΑΘΑΟΝ 

ΡΥΛ 250 ml 

  10 ΡΔΚ 7,3000     1,752 9,0520 90,5200 

55 
ΟΗΝΟΠΝΔΤΜ

Α ΣΤΠΟΤ 
70% (250 ml) 

  180 ΡΔΚ 1,2000     0,288 1,4880 267,8400 

59 

ΠΔΣΑΛΟΤΓΔ
 

ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ
 ΜΠΛΔ 

  50 ΡΔΚ 0,1800   0,0234   0,2034 10,1700 

60 

ΠΔΣΑΛΟΤΓΔ
 

ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ
 ΠΡΑΗΝΔ 

  50 ΡΔΚ 0,1800   0,0234   0,2034 10,1700 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



63 

ΠΟΓΗΔ 
ΗΑΣΡΗΚΔ 
ΛΔΤΚΔ 

ΜΗΑ 
ΥΡΖΖ 

  200 ΡΔΚ 2,0000     0,4800 2,4800 496,0000 

64 

ΞΝΓΗΔΠ 
ΞΙΑΠΡΗΘΔΠ 

ΙΔΘΔΠ ΚΗΑΠ 
ΣΟΖΠΔΥΠ 

Κε επηζηήζην θαη 
δέζηκν ζηε 

κέζε, 
Ππζθεπαζία ησλ 

100ηκ 

4000 ΡΔΚ 0,0335     0,0080 0,0415 166,1600 

58 

 ΞΝΡΖΟΑΘΗΑ 
ΝΟΥΛ 

ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚ
ΔΛΑ 

  100 ΡΔΚ 0,1600     0,0384 0,1984 19,8400 

65 
ΠΑΘΘΝΗ 

ΘΝΙΝΠΡΝΚΗΑ
Π  

ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝΗ 
ΚΔ 

ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ 
ΓΗΑΚΔΡΟΝ 

ΑΙΝ 

300 ΡΔΚ 2     0,4800 2,4800 744,0000 

66 

ΠΘΑΟΦΗΠΡΖΟ
ΑΠ - 

LANCETS 
1ΘΝΡΗ Σ 
200 ΡΔΚ 

Πθαξθηζηήξαο – 
Lancets 30G  

Απνζηεηξσκέλνο 
ζθαξθηζηήξαο 
κηαο ρξήζεο 

εχρξεζηνο, λα 
εθαξκφδεη ζηηο 

ζπζθεπέο 
δηάηξεζεο  

2.000 ΡΔΚ 0,0900     0,0216 0,1116 223,2000 

67 

ΠΘΝΦΗ - 
ΞΟΝΠΡΑΡΔΡ

ΗΘΝ 
ΘΔΦΑΙΖΠ 

Κηαο ρξήζεσο, 
λα είλαη ειαθξχ, 
λα βνεζάεη ζηνλ 

αεξηζκφ ηνπ 
θεθαιηνχ θαη λα 

έρεη ιάζηηρν 
πεξηκεηξηθά γηα 
λα θξαηηέηαη ζην 

θεθάιη 

1500 ΡΔΚ 0,0159     0,0038 0,0197 29,5740 

68 
ΠΡΔΫ 

ΚΑΣΑ ΣΖ 
ΦΔΗΡΑ 

  5 ΡΔΚ 3,2     0,7680 3,9680 19,8400 

74 

ΠΟΗΓΓΑ 
ΡΟΝΦΖΠ 
60ml ΚΔ 
ΘΑΞΑΘΗ 

Πχξηγγα κίαο 
ρξήζεο, 

απνζηεηξσκέλε 
60ML, κε ηνμηθή, 

ειεχζεξε 
ππξεηνγφλσλ 
With Catheter 

Tip 

3.000 ΡΔΚ 0,1516     0,0364 0,1880 563,9520 

71 

ΤΡΗΓΓΔ 
ΣΧΝ 2,5 ml 

ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧ

ΜΔΝΖ 

  50 ΡΔΚ 0,0252     0,0060 0,0312 1,5624 

75 

ΡΑΗΛΗΑ 
ΚΔΡΟΖΠΖΠ 
ΠΑΘΣΑΟΝ 

ΓΗΑ 
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗ
ΑΘΖ ΣΟΖΠΖ 

(Λα 
παξαρσξεζεί 

δσξεάλ 
ζπκβαηφο 
ζπλνδφο 

εμνπιηζκφο 
θαη ζε 

πεξίπησζε 
βιάβεο απηνχ 

λα 
αληηθαζίζηαη
αη άκεζα.) 

Γξήγνξνο 
ρξφλνο 

κέηξεζεο, πνιχ 
κηθξφ δείγκα 
αίκαηνο - (1 
κηθξνιίηξν), 
ηαηλία πνπ 
απηφκαηα 

αλαξξνθά ην 
αίκα ζην άλσ 

άθξν  

2.000 ΡΔΚ 0,3000     0,0720 0,3720 744,0000 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



76 

ΓΟΝ ΣΔΟΗΥΛ 
ΑΛΡΗΠΖΞΡΗΘ
Ν (ΠΑΞΝΛΗ) 

1000 ML 

Ρχπνπ Hibitane 
Scrub  

Φαξκαθεπηηθφ 
πγξφ ζαπνχλη 

γηα ρεηξνπξγηθή 
θαη γεληθή ρξήζε 

– Αληηζεςία 
ρεξηψλ  

120 ΡΔΚ 4,0000     0,9600 4,9600 595,2000 

79 

ΦΝΟΖΡΖ 
ΦΗΑΙΖ        

ΝΜΓΝΛΝ 
8lit 

Φνξεηή θηάιε 
νμπγφλνπ απφ 
αινπκίλην, κίαο 

ρξήζεο, 
ρσξεηηθφηεηαο 8 
ιίηξσλ γηα 70-80 

εηζπλνέο. Nα 
πεξηέρεηαη 

θαζαξφ νμπγφλν 
ρσξίο πξφζζεηα, 

ζπληεξεηηθά, 
αξσκαηηθέο 

νπζίεο, ζθφλεο, 
θιπ. 

2 ΡΔΚ 16,0000     3,8400 19,8400 39,6800 

80 

ΦΤΗΟΛΟΓΗΚ
Ο ΟΡΟ  
sodioum 

chlorid 0,9 %  
500 ML 

  10 ΡΔΚ 0,8000     0,1920 0,9920 9,9200 

81 

ΥΑΡΣΟΒΑΜ
ΒΑΚΑ 

(ζπζθεπαζία 
1kgr) 

  100 ΡΔΚ 2,4000     0,5760 2,9760 297,6000 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 
    

12.771,14 
€  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΙΟΤ ΦΘΙΩΣΙΔΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 2021 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΙΟΤ ΥΘΙΩΣΙΔΑ 

Θσδ. 
Ξξντ
όλη. 

ΔΗΓΝΠ 
ΡΔΣΛΗΘΑ 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡ
ΗΘΑ 

ΞΝΠΝ
ΡΖΡΑ 

Κνλά
δα 

Κέηξ
εζεο 

Δλδ. 
Ρηκή 
ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 
6% 

ΦΞΑ 
13% 

ΦΞΑ 
24% 

ΡΗΚΖ 
ΚΔ ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 
ΚΔ ΦΞΑ 

1 

SPREY  
ΔΞΝΙΥΠΖΠ 
ΡΟΑΚΑΡΥΛ 
(PULVO) – 

VIOPLEX – T 
spray Powder 

121,4 gr 

Αληηβηνηηθφ 
επξέσο 

θάζκαηνο γηα 
ηελ ηνπηθή 

ζεξαπεία φισλ 
ησλ κνξθψλ 
ησλ ηνπηθψλ 
κηθξνβηαθψλ 
ινηκψμεσλ 

5 ΡΔΚ 6,0000     1,4400 7,4400 37,2000 

4 

ΑΙΘΝΝΙΝΣΝ
Π ΙΝΠΗΝΛ  

ΦΗΑΙΖ  230 ml 
70% 

  10 ΡΔΚ 3,5000     0,8400 4,3400 43,4000 

6 
ΑΛΡΗΖΙΗΑΘΝ 
ΓΑΙΑΘΡΥΚΑ 

SPF50 150ml  10 ΡΔΚ 5,0000     1,2000 6,2000 62,0000 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



7 
ΑΛΡΗΘΝΛΝ

ΞΗΘΝ 
ΓΑΙΑΘΡΥΚΑ 

  15 ΡΔΚ 5,0000     1,2000 6,2000 93,0000 

17 ΒΑΕΔΙΗΛΖ 100ml 5 ΡΔΚ 1,5000     0,3600 1,8600 9,3000 

25 

ΓΑΕΔΠ 
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔ

ΛΔΠ 15*30 
ΠΠΘΔΑΠΗΑ 
ΘΝΡΗΝ100 

ΡΔΚ 

  100 ΠΠΘ 0,6500   0,0845   0,7345 73,4500 

33 

ΓΝΣΔΗΑ 
ΠΙΙΝΓΖΠ 

ΝΟΥΛ  
(120ml) 

Απνζηεηξσκέλν 
κηαο ρξήζεσο, 

θαηαζθεπαζκέλν 
κε κε ηνμηθφ 
άζξαπζην 
πιαζηηθφ 

πνιππξνππιέλην 
πςειήο 

αλζεθηηθφηεηαο 

θαη δηαθάλεηαο 

30 ΡΔΚ 0,3000     0,0720 0,3720 11,1600 

36 
ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

10cm x 4m 10 ΡΔΚ 0,4600     0,1104 0,5704 5,7040 

41 ζεξκφκεηξα ςεθηαθά 10 ΡΔΚ 3,2000     0,7680 3,9680 39,6800 

46 
ΚΑΠΘΑ ΚΔ 
ΙΑΠΡΗΣΝ 

Κάζθα 
ρεηξνπξγηθή 

ππναιιεξγηθή 
κηαο ρξήζεσο κε 

κεηαιιηθφ 
έιαζκα ζηελ 

επάλσ επηθάλεηα 
γηα κεγαιχηεξε 
ζηαζεξφηεηα ζε 
θνπηηά ησλ 50 

ηεκαρίσλ. 

4.000 ΡΔΚ 0,3 0,0180     0,3180 1.272,0000 

69 ΠΟΗΓΓΑ 10ml 

No 10 cc κε 
βειφλα 21G. 
Κίαο ρξήζεο, 

απνζηεηξσκέλε, 
κε ηνμηθή, 
ειεχζεξε 

ππξεηνγφλσλ 

30 ΡΔΚ 0,0406     0,0097 0,0503 1,5103 

76 

ΓΟΝ ΣΔΟΗΥΛ 
ΑΛΡΗΠΖΞΡΗΘΝ 

(ΠΑΞΝΛΗ) 
1000 ML 

Ρχπνπ Hibitane 
Scrub  
Φαξκαθεπηηθφ 
πγξφ ζαπνχλη 
γηα ρεηξνπξγηθή 
θαη γεληθή ρξήζε 
– Αληηζεςία 
ρεξηψλ  

5 ΡΔΚ 4,0000     0,9600 4,9600 24,8000 

77 
ΞΝΑΙΙΔΟΓΗΘ

Ζ ΡΑΗΛΗΑ 
(LEUKOSILK) 

πναιιεξγηθή 
ηαηλία ιεπθνχ 

ρξψκαηνο 
δηαζηάζεσλ 2,5 

x 5 cm. Λα 
θνιινχλ 

ζηαζεξά, λα 
αθαηξνχληαη 
εχθνια θαη 

αλψδπλα θαη λα 
θφβνληαη εχθνια 

κε ην ρέξη. 

5 ΡΔΚ 0,4265     0,1024 0,5289 2,6443 

              
  

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 

  

1.675,8486

€ 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



 

ΣΕΧΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ  ΤΛΙΚΟΤ 

 

1. SPREY  ΔΞΝΙΥΠΖΠ ΡΟΑΚΑΡΥΛ (PULVO) – VIOPLEX – T spray Powder 121,4 gr: 
Αληηβηνηηθφ επξέσο θάζκαηνο γηα ηελ ηνπηθή ζεξαπεία φισλ ησλ κνξθψλ ησλ ηνπηθψλ κηθξνβηαθψλ 

ινηκψμεσλ 

2. ΑΙΘΝΝΙΗΘΝ ΓΗΑΙΚΑ 500 ML (CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0,5% W/V-ISOPROPYL 

ALCOHOL 60% W/V): Αιθννιηθφ δηάιπκα 500 ML ηχπνπ Hibitane ηαρείαο δξάζεο αληηκηθξνβηαθφ γηα ηελ 

αληηζεςία θαζαξψλ ρεξηψλ θαη ηνπ άζηθηνπ δέξκαηνο γηα εμσηεξηθή ρξήζε κφλν. 

3. ΑΙΘΝΝΙΝΣΝ ΑΛΡΗΠΖΞΡΗΘΝ ΓΗΑΙΚΑ 4000ML (ΣΔΟΗΥΛ) 

4. ΑΙΘΝΝΙΝΣΝΠ ΙΝΠΗΝΛ  ΦΗΑΙΖ  230 ml 70% 

5. ΑΙΝΗΦΖ ΓΗΑ ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΔΟΔΘΗΠΚΝ ΡΝ ΓΔΟΚΑΡΝΠ:  Κε νμείδην ηνπ ςεπδαξγίξνπ 20% +/- 

2% ζε ζπζθ 50γξακ +/- 10% 

6. ΑΛΡΗΖΙΗΑΘΝ ΓΑΙΑΘΡΥΚΑ:  SPF50 150ml 

7. ΑΛΡΗΘΝΛΝΞΗΘΝ ΓΑΙΑΘΡΥΚΑ 

8. ΑΡΝΘΝΙΖΡΝ ΔΞΗΘΔΚΑ ΡΟΑΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΔΙΘΥΛ:  Αθξψδεο επίζεκα κε άξγπξν πδξνηξηρνεηδηθφ 

θνιιεηηθφ γηα έληνλα εμηδξσκαηηθά έιθε δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ (20 x 20cm), +/- 1. 

9. ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΔΞΗΘΔΚΑΡΑ ΡΟΑΚΑΡΥΛ 1  ΘΝΡΗ(40 ηκ). Πηξνγγπιά αδηάβξνρα 22,5 mm 

10. ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΔΞΗΘΔΚΑΡΑ ΡΟΑΚΑΡΥΛ 10ρ10: ππναιιεξγηθά 

11. ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΔΞΗΘΔΚΑΡΑ ΡΟΑΚΑΡΥΛ 10ρ15: ππναιιεξγηθά 

12. ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΔΞΗΘΔΚΑΡΑ ΡΟΑΚΑΡΥΛ 9ρ25: ππναιιεξγηθά 

13. ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝ  ΔΞΊΘΔΚΑ ΡΟΑΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΔΙΘΥΛ 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. 

14. ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝ  ΔΞΊΘΔΚΑ ΡΟΑΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΔΙΘΥΛ Γηαζηάζεσλ 10Σ10 +/- 10%: 

δξνηξηρνεηδηθά επηζέκαηα απνζηεηξσκέλα, γηα έιθε ρακεινχ έσο πςεινχ εμηδξψκαηνο , πνπ δεζκεχνπλ ην 

εμίδξσκα, ην κεηαηξέπνπλ ζε ηδέι , κε πιέγκα επαθήο πνπ λα ξπζκίδεη ηελ απνξξφθεζε . Λα θέξνπλ 

εμσηεξηθή εκηπεξαηή κεκβξάλε θαη λα έρεη πςειή ζπγθξάηεζε. Απηνθφιιεηα απφ ππναιιεξγηθή θφιια.  

15. ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝ  ΔΞΊΘΔΚΑ ΡΟΑΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΔΙΘΥΛ Γηαζηάζεσλ 15Σ15 +/- 10%: -

δξνηξηρνεηδηθά επηζέκαηα απνζηεηξσκέλα, γηα έιθε ρακεινχ έσο πςεινχ εμηδξψκαηνο , πνπ δεζκεχνπλ ην 

εμίδξσκα, ην κεηαηξέπνπλ ζε ηδέι , κε πιέγκα επαθήο πνπ λα ξπζκίδεη ηελ απνξξφθεζε . Λα θέξνπλ 

εμσηεξηθή εκηπεξαηή κεκβξάλε θαη λα έρεη πςειή ζπγθξάηεζε. Απηνθφιιεηα απφ ππναιιεξγηθή θφιια.  

16. ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝ ΔΞΗΘΔΚΑ ΡΟΑΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΔΙΘΥΛ ΔΗΓΗΘΝ ΠΣΖΚΑ ΞΡΔΟΛΑΠ 18x20 +/- 

10% :Δπηζέκαηα απνζηεηξσκέλα πδξνπνιπκέξε- αθξώδε , δηαξθνύο απειεπζέξσζεο πδξνελεξγνύ αξγύξνπ 

νκνηνγελώο θαηαλεκεκέλνπ ζε όιε ηε δνκή ηνπ αθξώδνπο. 

17. ΒΑΕΔΙΗΛΖ:  100ml 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



18. ΒΑΚΒΑΘΗ: δξφθηιν ζε ζπζθεπαζία 1 Kgr 

19. ΒΔΙΝΛΔΠ ΓΗΑ ΠΡΙΝ ΗΛΠΝΙΗΛΖΠ 5mm: ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΡΥΛ 100ΡΔΚ 

20. ΓΑΕΔΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ 5ρ7 ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΘΝΡΗΝ: ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΡΥΛ 100ΡΔΚ 

21. ΓΑΕΑ  ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΖ 15 Σ 15:  δξφθηιε απφ βακβάθη, πςειήο απνξξνθεηηθφηεηαο 

22. ΓΑΕΑ ΒΑΕΔΙΗΛΝΣΑ 10 x 10:  Δκπνηηζκέλνο επίδεζκνο κε αινηθή ε νπνία πεξηέρεη 2% Sodium 

Fusidate  10 x 10 εθηκ. εληφο αινπκηλφραξηνπ 

23. ΓΑΕΔΠ ΚΖ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ 10x20: ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΡΥΛ 100ΡΔΚ 

24. ΓΑΕΑ ΚΖ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΖ 1ΠΠΘ Σ 100 ΡΔΚ:  10 x 10 cm – 8 ply 100 pcs 

25. ΓΑΕΔΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ 15*30 ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΘΝΡΗΝ 

26. ΓΑΛΡΗ  L ΒΛΗΙΗΝ:  Λα είλαη άξηζηεο αληνρήο θαη πνηφηεηαο, λα έρνπλ ζρήκα αλαηνκηθφ, λα 

πξνζθέξνληαη ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία, λα εμαζθαιίδνπλ θαη δηαηεξνχλ απφιπηε πξνζηαζία απφ θάζε 

επηκφιπλζε, λα έρνπλ άξηζηε εθαξκνγή θαη κελ εξεζίδνπλ ηνπο ρξήζηεο, λα είλαη νκνηφκνξθα 

πνπδξαξηζκέλα 

27. ΓΑΛΡΗ  M ΒΛΗΙΗΝ:  Λα είλαη άξηζηεο αληνρήο θαη πνηφηεηαο, λα έρνπλ ζρήκα αλαηνκηθφ, λα 

πξνζθέξνληαη ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία, λα εμαζθαιίδνπλ θαη δηαηεξνχλ απφιπηε πξνζηαζία απφ θάζε 

επηκφιπλζε, λα έρνπλ άξηζηε εθαξκνγή θαη κελ εξεζίδνπλ ηνπο ρξήζηεο, λα είλαη νκνηφκνξθα 

πνπδξαξηζκέλα 

28. ΓΑΛΡΗ  S ΒΛΗΙΗΝ:  Λα είλαη άξηζηεο αληνρήο θαη πνηφηεηαο, λα έρνπλ ζρήκα αλαηνκηθφ, λα 

πξνζθέξνληαη ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία, λα εμαζθαιίδνπλ θαη δηαηεξνχλ απφιπηε πξνζηαζία απφ θάζε 

επηκφιπλζε, λα έρνπλ άξηζηε εθαξκνγή θαη κελ εξεζίδνπλ ηνπο ρξήζηεο, λα είλαη νκνηφκνξθα 

πνπδξαξηζκέλα 

29. ΓΑΛΡΗ ΓΗΑΦΑΛΔΠ L ΠΑΓΟΔ 1 ΠΠΘ X 100ΡΔΚ:  Γάληη δηαθαλή κίαο ρξήζεο απφ πνιπαηζπιέλην, 

κεγάιε αληνρή ακθηδέμηα ππναιιεξγηθά άξηζηεο πνηφηεηαο 

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

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

32. ΓΝΠΝΚΔΡΟΖΡΖΠ:  ΞΝΡΖΟΑΘΗ ΓΝΠΝΚΔΡΟΝ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΚΔΛΝ ΑΞΝ ΑΟΗΠΡΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΛΑ ΔΣΔΗ 

ΓΗΑΓΟΑΚΚΗΠΖ-ΒΑΘΚΝΛΝΚΖΠΖ 

33.   ΓΝΣΔΗΑ ΠΙΙΝΓΖΠ ΝΟΥΛ  (120ml):  Απνζηεηξσκέλν κηαο ρξήζεσο, θαηαζθεπαζκέλν κε κε 

ηνμηθφ άζξαπζην πιαζηηθφ πνιππξνππιέλην πςειήο αλζεθηηθφηεηαο θαη δηαθάλεηαο 

34. ΓΝΣΔΗΝ ΑΞΝΟΟΗΤΖΠ ΒΔΙΝΛΥΛ:  Ξιαζηηθφ δνρείν απφξξηςεο απνβιήησλ θαη αηρκεξψλ 

αληηθεηκέλσλ, ρσξεηηθφηεηαο 2 LIT. Δηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα αζθαιή απφξξηςε βεινλψλ θαη ζπξίγγσλ κηαο 

ρξήζεσο . Λα απνηειείηαη απφ δχν κέξε πνπ φηαλ ελσζνχλ λα ζθξαγίδνπλ εξκεηηθά, ην δε πάλσ κέξνο λα 

θέξεη ππνδνρή γηα απνρσξηζκφ βειφλαο απφ ζχξηγγα. 

35. ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ:  8cm x 4,5m 

36. ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ:  10cm x 4m 

37. ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ:  12cm x 4,5m 

38. ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ: 15 cm 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



39. ΔΞΗΘΔΚΑ ΑΙΓΖΛΗΘΝ ΘΡΡΑΟΗΛΖΠ ΘΑΗ ΑΠΒΔΠΡΗΝ ΠΣΖΚΑ ΘΝΟΓΝΛΗΝ   3cm  x 45cm 

10%: Δπίζεκα απνζηεηξσκέλν αιγεληθό αληηκηθξνβηαθό κε άξγπξν θαη θπηηαξίλε πςεινύ G πνπ λα ζπλδπάδεη κεγάιε 

απνξξνθεηηθόηεηα αληηκηθξνβηαθή δξάζε θαη πςειή ζπλνρή. 

40. ΔΞΗΘΔΚΑΡΑ ΞΑΟΑΦΗΛΝΣΑΠ ΓΑΕΑΠ 10x10 

41. ΘΔΟΚΝΚΔΡΟΑ ΤΖΦΗΑΘΑ 

42. ΘΔΟΚΝΚΔΡΟΑ ΑΡΝΚΑΡΑ-ΤΖΦΗΑΘΑ ΚΔΡΥΞΝ:  Αζθαιήο, αμηφπηζηε κέηξεζε ρσξίο επαθή, ζε 

1" δεπηεξφιεπην. 

Τεθηαθφ ζεξκφκεηξν κεηψπνπ, πεξηβάιινληνο, επηθαλεηψλ θαη πγξψλ 

Αζθαιέο, αμηφπηζην, ζχγρξνλν θαη απιφ ζηελ ρξήζε ηνπ. 

Αθξηβείο κεηξήζεηο ζε κφλν 1" δεπηεξφιεπην, ρσξίο επαθή (πεξ. 5 εθ. Απφζηαζε). 

Τεθηαθή νζφλε κε ρξσκαηηθφ θσηηζκφ αλάινγα κε ην απνηέιεζκα (πξάζηλν, θφθθηλν). 

Απηφκαηε απνζήθεπζε ησλ 30 ηειεπηαίσλ κεηξήζεσλ. 

Δλζσκαησκέλνο κπιε θσηηζκφο γηα ηελ εζηίαζε ηνπ αηζζεηήξα. 

Φάζκα κέηξεζεο 0°C - 100°C. 

Ξηζηνπνηεκέλε ηαηξηθή ζπζθεπή ζχκθσλα κε ηελ νδεγία MDD 93/42. 

Ππλνδεχεηαη απφ νδεγίεο ρξήζεσο ζηα Διιεληθά. 

43. ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΓΔΟΚΑΡΝΠ ΠΠΘ 300ml +/- 20%:  Ζπηα αληηζεπηηθφ, γηα πγεηέο θαη εμεθσικέλν 

δέξκα ζε κνξθή ζπξέπ θαη αθξνχ. Λα κελ απαηηείηαη μέπιπκα. 

44. ΘΑΘΔΡΖΟΑΠ ΠΗΙΗΘΝΛΖΠ Λν 16 (2WAY):  O.D. 7,3 mm / 10 ml 41 cm 

45. ΘΑΘΔΡΖΟΑΠ ΠΗΙΗΘΝΛΖΠ Λν 22 (2WAY):  O.D. 7,3 mm / 10 ml 41 cm 

46. ΚΑΠΘΑ ΚΔ ΙΑΠΡΗΣΝ:  Κάζθα ρεηξνπξγηθή ππναιιεξγηθή κηαο ρξήζεσο κε κεηαιιηθφ έιαζκα ζηελ 

επάλσ επηθάλεηα γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ζε θνπηηά ησλ 50 ηεκαρίσλ. 

47. ΚΑΠΘΑ ΚΔ ΛΔΦΔΙΝΞΝΗΡΖ ΚΔ ΞΝΡΖΟΑΘΗ:  Λεθεινπνίεζε ησλ 5ml ζε 10min κεγάιεο πιεβξηθέο 

νπέο, ην πνηήξη κεθεινπνίεζεο λα είλαη ρσξηηηθφηεηαο άλσ ησλ 5ml θαη ν ζσιήλαο κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 

180cm 

48. ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ: Φηαιίδηα εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ ησλ 7ml, πιαζηηθά κε θελφ αέξνο 

49. ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ ΓΔΛΗΘΖ ΑΗΚΑΡΝΠ: Φηαιίδηα εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ ησλ 5ml, πιαζηηθά κε θελφ 

αέξνο  

50. ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ ΣΟΝΛΝ ΞΟΝΘΟΝΚΒΗΛΖΠ:  Φηαιίδηα εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ ησλ 2,6ml, κε 

αληηπεθηηθφ πήμεο-θηηξηθφ λάηξην 

51. ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ ΡΘΔ:  Φηαιίδηα εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ ησλ 5ml, πιαζηηθά κε θελφ αέξνο, Ραρπηεηα 

θαζεδ. Δξπζ. 

52. ΛΔΦΟΝΔΗΓΖ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ 

53. ΛΠΡΔΟΗΑ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΚΔ ΞΙΑΠΡΗΘΖ ΙΑΒΖ Λν18 

54. ΝΗΛΝΞΛΔΚΑ ΘΑΘΑΟΝ ΡΥΛ 250 ml  

55. ΝΗΛΝΞΛΔΚΑ ΡΞΝ 70% (250 ml) 

56. ΝΜΕΔΛΔ 100ML: Νμπδελέ δηάιπκα γηα ρξήζε εμσηεξηθή ππεξμείδην πδξνγφλνπ 30mg/ml ζε θηάιε ησλ 

100ml 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



57. ΝΟΝΠΙΙΔΘΡΖΠ ΔΛΖΙΗΘΥΛ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝΠ ΚΔ ΒΟΠΑΘΗ "Ρ" ΘΑΛΝΙΑ, 2lt : Mηαο 

ρξήζεο, κε ηερλνινγία pull-push γηα δηεπθφιπλζε ζην άδεηζκα, κε δηαγξάκκηζε αλα 100ml, κε ζσιήλα 

κήθνπο 90ml, απνζηεηξσκέλνη 

58. ΝΟΝΠΙΙΔΘΡΖΠ ΞΝΡΖΟΑΘΗ: απνζηεξσκέλν κηαο ρξήζεσο, θαηαζθεπαζκέλν κε κε ηνμηθφ άζξαπζην 

πιαζηηθφ πνιππξνππιέλην πςειήο αλζεθηηθφηεηαο θαη δηαθάλεηαο 

59. ΞΔΡΑΙΝΓΔΠ ΑΗΚΝΙΖΤΗΑΠ ΚΞΙΔ 

60. ΞΔΡΑΙΝΓΔΠ ΑΗΚΝΙΖΤΗΑΠ ΞΟΑΠΗΛΔΠ 

61. ΞΔΡΑΙΝΓΑ ΦΙΔΒΝΘΔΛΡΖΠΔΥΠ 

62. ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΚΞΟΑΡΠΝ 

63. ΞΝΓΗΔΠ ΗΑΡΟΗΘΔΠ ΙΔΘΔΠ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ 

64. ΞΝΓΗΔΠ ΞΙΑΠΡΗΘΔΠ ΙΔΘΔΠ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ:  Κε επηζηήζην θαη δέζηκν ζηε κέζε, Ππζθεπαζία ησλ 

100ηκ 

65. ΠΑΘΘΝΗ ΘΝΙΝΠΡΝΚΗΑΠ:  ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝΗ ΚΔ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΓΗΑΚΔΡΟΝ ΑΙΝ 

66. ΠΘΑΟΦΗΠΡΖΟΑΠ - LANCETS 1ΘΝΡΗ Σ 200 ΡΔΚ:  Πθαξθηζηήξαο – Lancets 30G  Απνζηεηξσκέλνο 

ζθαξθηζηήξαο κηαο ρξήζεο εχρξεζηνο, λα εθαξκφδεη ζηηο ζπζθεπέο δηάηξεζεο 

67. ΠΘΝΦΗ - ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΝ ΘΔΦΑΙΖΠ:  Κηαο ρξήζεσο, λα είλαη ειαθξχ, λα βνεζάεη ζηνλ αεξηζκφ 

ηνπ θεθαιηνχ θαη λα έρεη ιάζηηρν πεξηκεηξηθά γηα λα θξαηηέηαη ζην θεθάιη 

68. ΠΞΟΔΫ ΘΑΡΑ ΡΖΠ ΤΔΗΟΑΠ  

69. ΠΟΗΓΓΑ 10ml:  No 10 cc κε βειφλα 21G. Κίαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλε, κε ηνμηθή, ειεχζεξε 

ππξεηνγφλσλ 

70. ΠΟΗΓΓΑ 10ml:  No 10 cc κε βειφλα 23G. Κίαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλε, κε ηνμηθή, ειεχζεξε 

ππξεηνγφλσλ 

71. ΠΟΗΓΓΑ 2,5ml:  No 2,5 cc κε βειφλα 21G. Κίαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλε, κε ηνμηθή, ειεχζεξε 

ππξεηνγφλσλ 

72. ΠΟΗΓΓΑ 20ml:  No 20 cc κε βειφλα 21G. Κίαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλε, κε ηνμηθή, ειεχζεξε 

ππξεηνγφλσλ 

73. ΠΟΗΓΓΑ 5ml:  No 5 cc κε βειφλα 21G. Κίαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλε, κε ηνμηθή, ειεχζεξε ππξεηνγφλσλ 

74. ΠΟΗΓΓΑ ΡΟΝΦΖΠ 60ml:  Πχξηγγα κίαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλε 60ML, κε ηνμηθή, ειεχζεξε 

ππξεηνγφλσλ With Catheter Tip 

75. ΡΑΗΛΗΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΠΑΘΣΑΟΝ 1 ΘΝΡΗ Σ 50 ΡΔΚ (Λα παξαρσξεζεί δσξεάλ ζπκβαηφο 

ζπλνδφο εμνπιηζκφο θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο απηνχ λα αληηθαζίζηαηαη άκεζα.):  Γξήγνξνο 

ρξφλνο κέηξεζεο, πνιχ κηθξφ δείγκα αίκαηνο - (1 κηθξνιίηξν), ηαηλία πνπ απηφκαηα αλαξξνθά ην αίκα ζην 

άλσ άθξν 

76. ΓΟΝ ΣΔΟΗΥΛ ΑΛΡΗΠΖΞΡΗΘΝ (ΠΑΞΝΛΗ) 1000 ML:  Ρχπνπ Hibitane Scrub  Φαξκαθεπηηθφ πγξφ 

ζαπνχλη γηα ρεηξνπξγηθή θαη γεληθή ρξήζε – Αληηζεςία ρεξηψλ 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



77. ΞΝΑΙΙΔΟΓΗΘΖ ΡΑΗΛΗΑ (LEUKOSILK):  πναιιεξγηθή ηαηλία ιεπθνχ                                             

ρξψκαηνο δηαζηάζεσλ 2,5 x 5 cm. Λα θνιινχλ ζηαζεξά, λα αθαηξνχληαη εχθνια θαη αλψδπλα θαη λα 

θφβνληαη εχθνια κε ην ρέξη. 

78. ΞΝΠΔΛΡΝΛΝ 80 x 1.80:  Αδηάβξνρν κε γέκηζε απφ εηδηθφ πιηθφ flaf (φρη ραξηνβάκβαθαο), κεγάιεο 

απνξξνθεηηθφηεηαο, ην εζσηεξηθφ πιηθφ ηεο εληζρπκέλεο επηθάλεηαο λα είλαη αλζεθηηθφ θαη νκνηφκνξθα 

θαηαλεκεκέλν έηζη ψζηε λα κελ θφβεηαη ζηε ρξήζε, λα θέξεη επίζηξσζε ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα κε 

πιηθφ πνπ δελ πγξαίλεηαη θαη ζπγθξαηεί ηελ εζσηεξηθή επίζηξσζε. Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε απφ ππναιιεξγηθφ πιαζηηθφ πιηθφ. 

79. ΦΝΟΖΡΖ ΦΗΑΙΖ ΝΜΓΝΛΝ 8lit:  Φνξεηή θηάιε νμπγφλνπ απφ αινπκίλην, κίαο ρξήζεο, 

ρσξεηηθφηεηαο 8 ιίηξσλ γηα 70-80 εηζπλνέο. Nα πεξηέρεηαη θαζαξφ νμπγφλν ρσξίο πξφζζεηα, ζπληεξεηηθά, 

αξσκαηηθέο νπζίεο, ζθφλεο, θιπ. 

80. ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΝΟΝΠ  sodioum chlorid 0,9 %  500 ML 

81. ΣΑΟΡΝΒΑΚΒΑΘΑΠ (ζπζθεπαζία 1kgr) 

82. BETADINE SURGICAL SCRUB 1000ml 

83. OCTENISEPT SPRAY (250ml) 

 

 

Πην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη: Α.)πεύζπλε δήισζε ηνπ Λ. 

1599/86 αλαγξάθνληαη ην ζύλνιν ησλ νκάδσλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζην 

δηαγσληζκό  κε κία κόλν πξνζθνξά, γηα ην ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδώλ ή γηα 

επηκέξνπο είδε ζην ζύλνιν ηεο πνζόηεηάο ηνπο, ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ή γηα ην ζύλνιν 

ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδώλ ή γηα επηκέξνπο είδε ζην ζύλνιν ηεο πνζόηεηάο ηνπο, 

ηνπ θάζε Ξαξαξηήκαηνο ρσξηζηά. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη απνδεθηέο 

θαη απνξξίπηνληαη. 

Β.)πεύζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 όηη έιαβε γλώζε όισλ ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο,  ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα θαη όια 

ηα πξνζθεξόκελα είδε ηεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη από ηελ Διιεληθή 

θαη Δπξσπατθή λνκνζεζία . (ΔΞΗ ΞΝΗΛΖ ΑΞΝΟΗΤΖΠ). 

Νη πξνζθνξέο  ζα ζπλνδεύνληαη από ηα δείγκαηα γηα ηα Ξξνζθεξόκελα Δίδε ή 
πξνζπέθηνπο, όηαλ πξόθεηηαη γηα πιηθό πνπ ε πξνζθόκηζε δείγκαηνο είλαη 
αλέθηθηε, ηα νπνία ζα ηνπνζεηνύληαη ζε μερσξηζηό θάθειν θαη ζα θέξεη ηελ 
έλδεημε ΓΔΗΓΚΑΡΑ-ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ θαη ηηο ινηπέο  ελδείμεηο ηνπ 
θπξίσο θαθέινπ. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 2021 ΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΚΠΠΕ 

Θσδ. 
Ξξντ
όλη. 

ΔΗΓΝΠ 
ΡΔΣΛΗΘΑ 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗ
ΠΡΗΘΑ 

ΞΝΠΝ
ΡΖΡΑ 

Κνλ
άδα 

Κέηξ
εζεο 

Δλδ. Ρηκή 
ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 
6% 

ΦΞΑ 
13% 

ΦΞΑ 
24% 

ΡΗΚΖ 
ΚΔ 

ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 
ΚΔ ΦΞΑ 

1 

SPREY  
ΔΞΝΙΥΠΖΠ 
ΡΟΑΚΑΡΥΛ 

(PULVO) – VIOPLEX 
– T spray Powder 

121,4 gr 

Αληηβηνηηθφ 
επξέσο 

θάζκαηνο γηα 
ηελ ηνπηθή 
ζεξαπεία 
φισλ ησλ 

κνξθψλ ησλ 
ηνπηθψλ 

κηθξνβηαθψλ 
ινηκψμεσλ 

35 ΡΔΚ 
      

2 

ΑΙΘΝΝΙΗΘΝ 
ΓΗΑΙΚΑ 500 ML 

(CHLORHEXIDINE 
GLUCONATE 0,5% 
W/V-ISOPROPYL 
ALCOHOL 60% 

W/V) 

Αιθννιηθφ 
δηάιπκα 500 
ML ηχπνπ 
Hibitane 
ηαρείαο 
δξάζεο 

αληηκηθξνβηαθ
φ γηα ηελ 
αληηζεςία 
θαζαξψλ 

ρεξηψλ θαη ηνπ 
άζηθηνπ 

δέξκαηνο γηα 
εμσηεξηθή 

ρξήζε κφλν. 

50 ΡΔΚ 
      

3 

ΑΛΚΟΟΛΟΤΧΟ 
ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΟ 

ΔΙΑΛΤΜΑ 4000ML 
(ΧΕΡΙΩΝ) 

  90 ΡΔΚ 
      

4 
ΑΙΘΝΝΙΝΣΝΠ 
ΙΝΠΗΝΛ  ΦΗΑΙΖ  

230 ml 70% 
  70 ΡΔΚ 

      

5 

ΑΙΝΗΦΖ ΓΗΑ 
ΘΔΟΑΞΔΗΑ 

ΔΟΔΘΗΠΚΝ ΡΝ 
ΓΔΟΚΑΡΝΠ 

Κε νμείδην ηνπ 
ςεπδαξγίξνπ 
20% +/- 2% 

ζε ζπζθ 
50γξακ +/- 

10% 

30 ΡΔΚ 
      

6 
ΑΛΡΗΖΙΗΑΘΝ 
ΓΑΙΑΘΡΥΚΑ 

SPF50 150ml  10 ΡΔΚ 
      

7 
ΑΛΡΗΘΝΛΝΞΗΘΝ 

ΓΑΙΑΘΡΥΚΑ 
  15 ΡΔΚ 

      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



8 

ΑΡΝΘΝΙΖΡΝ 
ΔΞΗΘΔΚΑ 

ΡΟΑΚΑΡΥΛ ΘΑΗ 
ΔΙΘΥΛ 

Αθξψδεο 
επίζεκα κε 

άξγπξν 
πδξνηξηρνεηδηθ

φ θνιιεηηθφ 
γηα έληνλα 

εμηδξσκαηηθά 
έιθε 

δηαθφξσλ 
δηαζηάζεσλ 
(20 x 20cm),  

+/- 1 

30 ΡΔΚ 
      

9 

ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ 
ΔΞΗΘΔΚΑΡΑ 
ΡΟΑΚΑΡΥΛ 
ΠΠΘ.ΡΥΛ 40  

Πηξνγγπιά 
αδηάβξνρα 
22,5 mm 

15 ΡΔΚ 
      

10 

ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ 

ΔΞΗΘΔΚΑΡΑ 
ΡΟΑΚΑΡΥΛ 10ρ10 

 ππναιιεξγηθά  30 ΡΔΚ 
      

11 
ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ 

ΔΞΗΘΔΚΑΡΑ 
ΡΟΑΚΑΡΥΛ 10ρ15 

 ππναιιεξγηθά  30 ΡΔΚ 
      

12 
ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ 

ΔΞΗΘΔΚΑΡΑ 
ΡΟΑΚΑΡΥΛ 9ρ25 

 ππναιιεξγηθά  30 ΡΔΚ 
      

13 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ  
ΔΠΊΘΔΜΑ 

ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΛΚΧΝ ΔΗΓΗΚΟ 

ΥΖΜΑ ΚΟΚΚΤΓΑ   
ΓΜΑ ΚΟΚΚΣΓΑ 25 

x 25 +/- 10% - 
Δπηζέκαηα 

απνζηεηξσκέλα 
πδξνπνιπκέξε- 

αθξώδε , δηαξθνύο 
απειεπζέξσζεο 

πδξνελεξγνύ 
αξγύξνπ 

νκνηνγελώο 
θαηαλεκεκέλνπ ζε 
όιε ηε δνκή ηνπ 

αθξώδνπο. 

  20 ΡΔΚ 
      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



14 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ  
ΔΠΊΘΔΜΑ 

ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΛΚΧΝ -

Τδξνηξηρνεηδηθά 
επηζέκαηα 

απνζηεηξσκέλα, γηα 
έιθε ρακεινύ έσο 

πςεινύ 
εμηδξώκαηνο , πνπ 

δεζκεύνπλ ην 
εμίδξσκα, ην 

κεηαηξέπνπλ ζε 
ηδέι , κε πιέγκα 
επαθήο πνπ λα 

ξπζκίδεη ηελ 
απνξξόθεζε . Να 
θέξνπλ εμσηεξηθή 

εκηπεξαηή 
κεκβξάλε θαη λα 

έρεη πςειή 
ζπγθξάηεζε. 

Απηνθόιιεηα από 
ππναιιεξγηθή 

θόιια. Γηαζηάζεσλ 
10Υ10 +/- 10% 

  50 ΡΔΚ 
      

15 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ  
ΔΠΊΘΔΜΑ 

ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΛΚΧΝ -

Τδξνηξηρνεηδηθά 
επηζέκαηα 

απνζηεηξσκέλα, γηα 
έιθε ρακεινύ έσο 

πςεινύ 
εμηδξώκαηνο , πνπ 

δεζκεύνπλ ην 
εμίδξσκα, ην 

κεηαηξέπνπλ ζε 
ηδέι , κε πιέγκα 
επαθήο πνπ λα 

ξπζκίδεη ηελ 
απνξξόθεζε . Να 
θέξνπλ εμσηεξηθή 

εκηπεξαηή 
κεκβξάλε θαη λα 

έρεη πςειή 
ζπγθξάηεζε. 

Απηνθόιιεηα από 
ππναιιεξγηθή 

θόιια. Γηαζηάζεσλ 
15Υ15 +/- 10% 

  50 ΡΔΚ 
      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



16 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ 
ΔΠΗΘΔΜΑ 

ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΛΚΧΝ ΔΗΓΗΚΟ 

ΥΖΜΑ ΠΣΔΡΝΑ 
18x20 +/- 10% - 

Δπηζέκαηα 
απνζηεηξσκέλα 
πδξνπνιπκέξε- 

αθξώδε , δηαξθνύο 
απειεπζέξσζεο 

πδξνελεξγνύ 
αξγύξνπ 

νκνηνγελώο 
θαηαλεκεκέλνπ ζε 
όιε ηε δνκή ηνπ 

αθξώδνπο. 

  20 ΡΔΚ 
      

17 ΒΑΕΔΛΗΝΖ 100ml 5 ΡΔΚ 
      

18 ΒΑΜΒΑΚΗ 
Τδξόθηιν ζε 
ζπζθεπαζία 1 

Kgr 
60 ΘΗΙΑ 

      

19 
ΒΔΛΟΝΔ ΓΗΑ 

ΣΤΛΟ 
ΗΝΟΤΛΗΝΖ 5mm 

ΤΚ. 100 
ΣΔΜ. 

14 ΡΔΚ 
      

20 

ΓΑΕΔ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ

 5ρ7 
ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΚΟΤΣΗΟΤ 

ΤΚ. 100 
ΣΔΜ. 

1 ΡΔΚ 
      

21 
ΓΑΕΑ  

ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΖ           
15 Σ 15 

δξφθηιε απφ 
βακβάθη, 
πςειήο 

απνξξνθηηηθφη
εηαο 

120 ΡΔΚ 
      

22 
ΓΑΕΑ 

ΒΑΕΔΙΗΛΝΣΑ                                  
10 x 10  

Δκπνηηζκέλνο 
επίδεζκνο κε 

αινηθή ε 
νπνία πεξηέρεη 
2% Sodium 

Fusidate  10 x 
10 εθηκ. εληφο 
αινπκηλφραξη

νπ 

30 ΡΔΚ 
      

23 
ΓΑΕΔ ΜΖ 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ
 10x20 

ΤΚ. 100 
ΣΔΜ. 

1 ΡΔΚ 
      

24 
ΓΑΕΑ ΚΖ 

ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΖ 
1ΠΠΘ Σ 100 ΡΔΚ 

10 x 10 cm – 
8 ply 100 pcs 

801 ΡΔΚ 
      

25 

ΓΑΕΔΠ 
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ 
15*30 ΠΠΘΔΑΠΗΑ 
ΘΝΡΗΝ 100 ΡΔΚ 

  100 ΠΠΘ 
      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



26 ΓΑΛΡΗ  L ΒΛΗΙΗΝ 

Λα είλαη 
άξηζηεο 

αληνρήο θαη 
πνηφηεηαο, λα 
έρνπλ ζρήκα 
αλαηνκηθφ, λα 
πξνζθέξνληαη 

ζε θιεηζηή 
ζπζθεπαζία, 

λα 
εμαζθαιίδνπλ 
θαη δηαηεξνχλ 

απφιπηε 
πξνζηαζία 
απφ θάζε 

επηκφιπλζε, 
λα έρνπλ 
άξηζηε 

εθαξκνγή θαη 
κελ εξεζίδνπλ 
ηνπο ρξήζηεο, 

λα είλαη 
νκνηφκνξθα 

πνπδξαξηζκέλ
α 

50.000 ΡΔΚ 
   

 

  

27 ΓΑΛΡΗ  M ΒΛΗΙΗΝ 
-//-        -//-       
-//-          -//- 

30.000 ΡΔΚ 
   

 

  

28 ΓΑΛΡΗ  S ΒΛΗΙΗΝ 
-//-        -//-       
-//-          -//- 

1.000 ΡΔΚ 
   

 

  

29 
ΓΑΛΡΗ ΓΗΑΦΑΛΔΠ L 

ΠΑΓΟΔ                           
1 ΠΠΘ X 100ΡΔΚ   

Γάληη δηαθαλή 
κίαο ρξήζεο 

απφ 
πνιπαηζπιέλην

, κεγάιε 
αληνρή 

ακθηδέμηα 
ππναιιεξγηθά 

άξηζηεο 
πνηφηεηαο  

7.000 ΡΔΚ 
   

 

  

30 
Γίζθνο κεηαιιηθφο 
απφ αλνμείδσην 

ράιπβα 

Γηαζηάζεηο: 37 
x 28 x 5 cm 

3 ΡΔΚ 
      

31 
Γίζθνο κεηαιιηθφο 
απφ αλνμείδσην 

ράιπβα 

Γηαζηάζεηο: 20 
x 30 x 5 cm 

3 ΡΔΚ 
      

32 ΓΝΠΝΚΔΡΟΖΡΖΠ 

ΞΝΡΖΟΑΘΗ 
ΓΝΠΝΚΔΡΟΝ 
ΘΑΡΑΠΘΔΑΠ
ΚΔΛΝ ΑΞΝ 
ΑΟΗΠΡΖΠ 

ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ 

ΛΑ ΔΣΔΗ 
ΓΗΑΓΟΑΚΚΗΠΖ

-
ΒΑΘΚΝΛΝΚΖ

ΠΖ   

4.000 ΡΔΚ 
      

33 
ΓΝΣΔΗΑ ΠΙΙΝΓΖΠ 
ΝΟΥΛ  (120ml) 

Απνζηεηξσκέλ
ν κηαο 

ρξήζεσο, 
θαηαζθεπαζκέ

λν κε κε 
ηνμηθφ 

άζξαπζην 
πιαζηηθφ 

πνιππξνππιέλ
ην πςειήο 

αλζεθηηθφηεηα
ο θαη 

δηαθάλεηαο 

30 ΡΔΚ 
      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



34 
ΓΝΣΔΗΝ 

ΑΞΝΟΟΗΤΖΠ 
ΒΔΙΝΛΥΛ 

Ξιαζηηθφ 
δνρείν 

απφξξηςεο 
απνβιήησλ 

θαη αηρκεξψλ 
αληηθεηκέλσλ, 
ρσξεηηθφηεηα
ο 2 LIT. Δηδηθά 
ζρεδηαζκέλν 
γηα αζθαιή 
απφξξηςε 

βεινλψλ θαη 
ζπξίγγσλ κηαο 
ρξήζεσο . Λα 
απνηειείηαη 

απφ δχν κέξε 
πνπ φηαλ 

ελσζνχλ λα 
ζθξαγίδνπλ 
εξκεηηθά, ην 

δε πάλσ 
κέξνο λα 

θέξεη 
ππνδνρή γηα 
απνρσξηζκφ 
βειφλαο απφ 

ζχξηγγα. 

10 ΡΔΚ 
      

35 
ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

8cm x 4,5m 30 ΡΔΚ 
      

36 
ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

10cm x 4m 50 ΡΔΚ 
      

37 
ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

12cm x 4,5m 20 ΡΔΚ 
      

38 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ 15 cm 
  20 ΡΔΚ 

      

39 

ΔΠΗΘΔΜΑ 
ΑΛΓΖΝΗΚΟ 

ΚΤΣΣΑΡΗΝΖ ΚΑΗ 
ΑΒΔΣΗΟΤ 

ΥΖΜΑ 
ΚΟΡΓΟΝΗΟΤ   3cm  

x 45cm 10% - 
Δπίζεκα 

απνζηεηξσκέλν 
αιγεληθό 

αληηκηθξνβηαθό κε 
άξγπξν θαη 

θπηηαξίλε πςεινύ 
G πνπ λα 

ζπλδπάδεη κεγάιε 
απνξξνθεηηθόηεηα 

αληηκηθξνβηαθή 
δξάζε θαη πςειή 

ζπλνρή. 

  30 ΡΔΚ 
      

40 
ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΦΗΝΟΤΥΑ 
ΓΑΕΑ 10x10 

  50 ΡΔΚ 
      

41 ΘΔΟΚΝΚΔΡΟΑ ςεθηαθά 10 ΡΔΚ 
      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



42 

ΘΔΟΚΝΚΔΡΟΑ -
ΑΡΝΚΑΡΑ-
ΤΖΦΗΑΘΑ 
ΚΔΡΥΞΝ 

Αζθαιήο, 
αμηφπηζηε 

κέηξεζε ρσξίο 
επαθή, ζε 1" 

δεπηεξφιεπην. 
Τεθηαθφ 

ζεξκφκεηξν 
κεηψπνπ, 

πεξηβάιινληνο
, επηθαλεηψλ 
θαη πγξψλ 
Αζθαιέο, 
αμηφπηζην, 

ζχγρξνλν θαη 
απιφ ζηελ 
ρξήζε ηνπ. 

Αθξηβείο 
κεηξήζεηο ζε 

κφλν 1" 
δεπηεξφιεπην, 
ρσξίο επαθή 
(πεξ. 5 εθ. 
Απφζηαζε). 
Τεθηαθή 
νζφλε κε 
ρξσκαηηθφ 
θσηηζκφ 

αλάινγα κε ην 
απνηέιεζκα 
(πξάζηλν, 
θφθθηλν). 
Απηφκαηε 

απνζήθεπζε 
ησλ 30 

ηειεπηαίσλ 
κεηξήζεσλ. 

Δλζσκαησκέλ

νο κπιε 
θσηηζκφο γηα 
ηελ εζηίαζε 

ηνπ 
αηζζεηήξα. 

Φάζκα 
κέηξεζεο 0°C 

- 100°C. 
Ξηζηνπνηεκέλε 

ηαηξηθή 
ζπζθεπή 

ζχκθσλα κε 
ηελ νδεγία 
MDD 93/42. 
Ππλνδεχεηαη 
απφ νδεγίεο 

ρξήζεσο ζηα 
Διιεληθά. 

8 ΡΔΚ 
      

43 

ΘΑΘΑΟΖΠΡΗΘΝ 
ΓΔΟΚΑΡΝΠ               

ΠΠΘ 300ml +/- 
20% 

Ζπηα 
αληηζεπηηθφ, 
γηα πγεηέο θαη 
εμεθσικέλν 
δέξκα ζε 

κνξθή ζπξέπ 
θαη αθξνχ. Λα 
κελ απαηηείηαη 

μέπιπκα.  

40 ΡΔΚ 
      

44 
ΘΑΘΔΡΖΟΑΠ 

ΠΗΙΗΘΝΛΖΠ Λν 16 
(2WAY) 

O.D. 7,3 mm / 
10 ml 41 cm 

40 ΡΔΚ 
      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



45 
ΘΑΘΔΡΖΟΑΠ 

ΠΗΙΗΘΝΛΖΠ Λν 22  
(2WAY) 

O.D. 7,3 mm / 
10 ml 41 cm 

10 ΡΔΚ 
      

46 
ΚΑΠΘΑ ΚΔ 
ΙΑΠΡΗΣΝ 

Κάζθα 
ρεηξνπξγηθή 

ππναιιεξγηθή 
κηαο ρξήζεσο 
κε κεηαιιηθφ 
έιαζκα ζηελ 

επάλσ 
επηθάλεηα γηα 
κεγαιχηεξε 
ζηαζεξφηεηα 
ζε θνπηηά ησλ 
50 ηεκαρίσλ. 

21.000 ΡΔΚ 
   

 

  

47 
ΚΑΠΘΑ ΚΔ 

ΛΔΦΔΙΝΞΝΗΡΖ ΚΔ 
ΞΝΡΖΟΑΘΗ 

Λεθεινπνίεζε 
ησλ 5ml ζε 

10min 

κεγάιεο 
πιεβξηθέο 
νπέο, ην 
πνηήξη 

κεθεινπνίεζε
ο λα είλαη 

ρσξηηηθφηεηαο 
άλσ ησλ 5ml 
θαη ν ζσιήλαο 

κήθνπο 
ηνπιάρηζηνλ 

180cm 

50 ΡΔΚ 
      

48 
ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ 

ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ 
ΔΙΔΓΣΝ 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθν
χ ειέγρνπ ησλ 
7ml, πιαζηηθά 

κε θελφ αέξνο 

500 ΡΔΚ 
      

49 
ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ 

ΓΔΛΗΘΖ ΑΗΚΑΡΝΠ 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθν
χ ειέγρνπ ησλ 
5ml, πιαζηηθά 
κε θελφ αέξνο 

500 ΡΔΚ 
      

50 
ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ 

ΣΟΝΛΝ 
ΞΟΝΘΟΝΚΒΗΛΖΠ 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθν
χ ειέγρνπ ησλ 

2,7ml, κε 
αληηπνηθηηθφ 
πήμεο-θηηξηθφ 

λάηξην 

50 ΡΔΚ 
      

51 
ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ 

ΡΘΔ 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθν
χ ειέγρνπ ησλ 

5ml, πιαζηηθά 
κε θελφ αέξνο, 

Ραρπηεηα 
θαζεδ. Δξπζ. 

100 ΡΔΚ 
      

52 
ΝΔΦΡΟΔΗΓΖ ΜΗΑ 

ΥΡΖΖ 
  150 ΡΔΚ 

      

53 

ΝΤΣΔΡΗΑ 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΜΔ 
ΠΛΑΣΗΚΖ ΛΑΒΖ 

Νν18 

  30 ΡΔΚ 
      

54 
ΝΗΛΝΞΛΔΚΑ 

ΘΑΘΑΟΝ ΡΥΛ 250 
ml 

  10 ΡΔΚ 
      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



55 
ΝΗΛΝΞΛΔΚΑ 

ΡΞΝ 70% (250 
ml) 

  180 ΡΔΚ 
      

56 ΝΜΕΔΛΔ 100ML 

Νμπδελέ 
δηάιπκα γηα 

ρξήζε 
εμσηεξηθή 
ππεξμείδην 
πδξνγφλνπ 
30mg/ml ζε 
θηάιε ησλ 

100ml 

10 ΡΔΚ 
      

57 

ΝΟΝΠΙΙΔΘΡΖΠ 
ΔΛΖΙΗΘΥΛ 

ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝΠ 

ΚΔ ΒΟΠΑΘΗ "Ρ" 
ΘΑΛΝΙΑ, 2lt  

Mηαο ρξήζεο 
-κε ηερλνινγία 
pull-push γηα 
δηεπθφιπλζε 
ζην άδεηζκα 

-κε 
δηαγξάκκηζε 

αλα 100ml 
-κε ζσιήλα 
κήθνπο 90ml 

-
απνζηεηξσκέλ

νη 

4000 ΡΔΚ 
      

58 
ΝΟΝΠΙΙΔΘΡΖΠ 

ΞΝΡΖΟΑΘΗ 

απνζηεξσκέλ
ν κηαο 

ρξήζεσο, 
θαηαζθεπαζκέ

λν κε κε 
ηνμηθφ 

άζξαπζην 
πιαζηηθφ 

πνιππξνππιέλ
ην πςειήο 

αλζεθηηθφηεηα
ο θαη 

δηαθάλεηαο 

160 ΡΔΚ 
      

59 
ΞΔΡΑΙΝΓΔΠ 
ΑΗΚΝΙΖΤΗΑΠ 

ΚΞΙΔ 
  50 ΡΔΚ 

      

60 
ΞΔΡΑΙΝΓΔΠ 
ΑΗΚΝΙΖΤΗΑΠ 

ΞΟΑΠΗΛΔΠ 
  50 ΡΔΚ 

      

61 
ΞΔΡΑΙΝΓΑ 

ΦΙΔΒΝΘΔΛΡΖΠΔΥΠ 
23G 

0,8X19mm 
100 ΡΔΚ 

      

62 

ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΝ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 
ΚΞΟΑΡΠΝ 

  4 ΡΔΚ 
      

63 
ΞΝΓΗΔΠ ΗΑΡΟΗΘΔΠ 

ΙΔΘΔΠ ΚΗΑΠ 
ΣΟΖΠΖΠ 

  200 ΡΔΚ 
      

64 
ΞΝΓΗΔΠ ΞΙΑΠΡΗΘΔΠ 

ΙΔΘΔΠ ΚΗΑΠ 
ΣΟΖΠΔΥΠ 

Κε επηζηήζην 
θαη δέζηκν ζηε 

κέζε, 
Ππζθεπαζία 
ησλ 100ηκ 

4000 ΡΔΚ 
      

65 
ΠΑΘΘΝΗ 

ΘΝΙΝΠΡΝΚΗΑΠ 

ΑΡΝΘΝΙΙΖΡ
ΝΗ ΚΔ 

ΟΘΚΗΕΝΚΔΛ
Ζ ΓΗΑΚΔΡΟΝ 

ΑΙΝ 

300 ΡΔΚ 
      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



66 
ΠΘΑΟΦΗΠΡΖΟΑΠ - 

LANCETS 1ΘΝΡΗ Σ 
200 ΡΔΚ 

Πθαξθηζηήξαο 
– Lancets 30G  
Απνζηεηξσκέλ

νο 
ζθαξθηζηήξαο 
κηαο ρξήζεο 

εχρξεζηνο, λα 
εθαξκφδεη ζηηο 

ζπζθεπέο 
δηάηξεζεο  

2.000 ΡΔΚ 
      

67 
ΠΘΝΦΗ - 

ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΝ 
ΘΔΦΑΙΖΠ 

Κηαο ρξήζεσο, 
λα είλαη 

ειαθξχ, λα 
βνεζάεη ζηνλ 
αεξηζκφ ηνπ 
θεθαιηνχ θαη 

λα έρεη 
ιάζηηρν 

πεξηκεηξηθά 
γηα λα 

θξαηηέηαη ζην 
θεθάιη 

1500 ΡΔΚ 
      

68 
ΠΞΟΔΫ ΘΑΡΑ ΡΖΠ 

ΤΔΗΟΑΠ 
  5 ΡΔΚ 

      

69 ΠΟΗΓΓΑ 10ml 

No 10 cc κε 
βειφλα 21G. 
Κίαο ρξήζεο, 
απνζηεηξσκέλ
ε, κε ηνμηθή, 

ειεχζεξε 
ππξεηνγφλσλ 

230 ΡΔΚ 
      

70 ΠΟΗΓΓΑ 10ml 

No 10 cc κε 
βειφλα 23G. 
Κίαο ρξήζεο, 

απνζηεηξσκέλ
ε, κε ηνμηθή, 

ειεχζεξε 
ππξεηνγφλσλ 

300 ΡΔΚ 
      

71 ΠΟΗΓΓΑ 2,5ml 

No 2,5 cc κε 
βειφλα 21G. 
Κίαο ρξήζεο, 
απνζηεηξσκέλ
ε, κε ηνμηθή, 

ειεχζεξε 
ππξεηνγφλσλ 

50 ΡΔΚ 
      

72 ΠΟΗΓΓΑ 20ml 

No 20 cc κε 
βειφλα 21G. 
Κίαο ρξήζεο, 
απνζηεηξσκέλ
ε, κε ηνμηθή, 

ειεχζεξε 
ππξεηνγφλσλ 

100 ΡΔΚ 
      

73 ΠΟΗΓΓΑ 5ml 

No 5 cc κε 
βειφλα 21G. 
Κίαο ρξήζεο, 
απνζηεηξσκέλ
ε, κε ηνμηθή, 

ειεχζεξε 
ππξεηνγφλσλ 

300 ΡΔΚ 
      

74 
ΠΟΗΓΓΑ ΡΟΝΦΖΠ 

60ml 

Πχξηγγα κίαο 
ρξήζεο, 

απνζηεηξσκέλ
ε 60ML, κε 

ηνμηθή, 
ειεχζεξε 

ππξεηνγφλσλ 
With Catheter 

Tip 

3.000 ΡΔΚ 
      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



75 

ΡΑΗΛΗΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ 
ΠΑΘΣΑΟΝ                    

1 ΘΝΡΗ Σ 50 ΡΔΚ 
(Λα παξαρσξεζεί 
δσξεάλ ζπκβαηφο 

ζπλνδφο εμνπιηζκφο 
θαη ζε πεξίπησζε 
βιάβεο απηνχ λα 
αληηθαζίζηαηαη 

άκεζα.) 

Γξήγνξνο 
ρξφλνο 

κέηξεζεο, 
πνιχ κηθξφ 

δείγκα 
αίκαηνο - (1 
κηθξνιίηξν), 
ηαηλία πνπ 
απηφκαηα 

αλαξξνθά ην 
αίκα ζην άλσ 

άθξν  

2.000 ΡΔΚ 
      

76 

ΓΟΝ ΣΔΟΗΥΛ 
ΑΛΡΗΠΖΞΡΗΘΝ 

(ΠΑΞΝΛΗ) 1000 
ML 

Ρχπνπ 
Hibitane Scrub  
Φαξκαθεπηηθφ 
πγξφ ζαπνχλη 
γηα 
ρεηξνπξγηθή 
θαη γεληθή 
ρξήζε – 

Αληηζεςία 
ρεξηψλ  

125 ΡΔΚ 
      

77 
ΞΝΑΙΙΔΟΓΗΘΖ 

ΡΑΗΛΗΑ 
(LEUKOSILK) 

πναιιεξγηθή 
ηαηλία ιεπθνχ 

ρξψκαηνο 
δηαζηάζεσλ 
2,5 x 5 cm. 
Λα θνιινχλ 
ζηαζεξά, λα 
αθαηξνχληαη 
εχθνια θαη 

αλψδπλα θαη 
λα θφβνληαη 
εχθνια κε ην 

ρέξη. 

45 ΡΔΚ 
      

78 
ΞΝΠΔΛΡΝΛΝ 80 x 

1.80 

Αδηάβξνρν κε 
γέκηζε απφ 
εηδηθφ πιηθφ 

flaf (φρη 
ραξηνβάκβαθα

ο), κεγάιεο 
απνξξνθεηηθφ

ηεηαο, ην 
εζσηεξηθφ 
πιηθφ ηεο 

εληζρπκέλεο 
επηθάλεηαο λα 

είλαη 
αλζεθηηθφ θαη 
νκνηφκνξθα 

θαηαλεκεκέλν 
έηζη ψζηε λα 
κελ θφβεηαη 

ζηε ρξήζε, λα 
θέξεη 

επίζηξσζε 
ζηελ 

εζσηεξηθή 
επηθάλεηα κε 
πιηθφ πνπ δελ 
πγξαίλεηαη θαη 
ζπγθξαηεί ηελ 

εζσηεξηθή 
επίζηξσζε. Ζ 

εμσηεξηθή 
επηθάλεηα λα 

είλαη 
θαηαζθεπαζκέ

λε απφ 

ππναιιεξγηθφ 

15.000 ΡΔΚ 
      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



πιαζηηθφ 
πιηθφ.   

79 
ΦΝΟΖΡΖ ΦΗΑΙΖ 
ΝΜΓΝΛΝ    8lit 

Φνξεηή θηάιε 
νμπγφλνπ απφ 

αινπκίλην, 
κίαο ρξήζεο, 
ρσξεηηθφηεηα
ο 8 ιίηξσλ γηα 

70-80 
εηζπλνέο. Nα 
πεξηέρεηαη 
θαζαξφ 

νμπγφλν ρσξίο 
πξφζζεηα, 

ζπληεξεηηθά, 
αξσκαηηθέο 

νπζίεο, 
ζθφλεο, θιπ. 

2 ΡΔΚ 
      

80 

ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΟ 
ΟΡΟ  sodioum 

chlorid 0,9 %  500 
ML 

  10 ΡΔΚ 
      

81 
ΥΑΡΣΟΒΑΜΒΑΚΑ 
(ζπζθεπαζία 1kgr) 

  100 ΡΔΚ 
      

82 
BETADINE 

SURGICAL SCRUB 
1000ml 

  20 ΡΔΚ 
      

83 
OCTENISEPT 

SPRAY (250ml) 
  7 ΡΔΚ 

      

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΥΛ ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΝ ΙΗΘΝ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΚΔΑ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 2021 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΕΑ ΥΘΙΩΣΙΔΑ 

Θσδ. 
Ξξντ
όλη. 

ΔΗΓΝΠ 
ΡΔΣΛΗΘΑ 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗ
ΠΡΗΘΑ 

ΞΝΠΝΡ
ΖΡΑ 

Κνλά
δα 

Κέηξ
εζεο 

Δλδ. 
Ρηκή 
ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 
6% 

ΦΞΑ 
13% 

ΦΞΑ 
24% 

ΡΗΚΖ 
ΚΔ 

ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 
ΚΔ ΦΞΑ 

1 

SPREY  ΔΞΝΙΥΠΖΠ 

ΡΟΑΚΑΡΥΛ (PULVO) 
– VIOPLEX – T spray 

Powder 121,4 gr 

Αληηβηνηηθφ 
επξέσο 

θάζκαηνο γηα 
ηελ ηνπηθή 

ζεξαπεία 
φισλ ησλ 

κνξθψλ ησλ 
ηνπηθψλ 

κηθξνβηαθψλ 
ινηκψμεσλ 

30 ΡΔΚ 
      

2 

ΑΙΘΝΝΙΗΘΝ ΓΗΑΙΚΑ 
500 ML 

(CHLORHEXIDINE 
GLUCONATE 0,5% 
W/V-ISOPROPYL 

ALCOHOL 60% W/V) 

Αιθννιηθφ 
δηάιπκα 500 
ML ηχπνπ 
Hibitane 
ηαρείαο 
δξάζεο 

αληηκηθξνβηαθ
φ γηα ηελ 
αληηζεςία 
θαζαξψλ 

ρεξηψλ θαη ηνπ 
άζηθηνπ 

δέξκαηνο γηα 
εμσηεξηθή 

ρξήζε κφλν. 

50 ΡΔΚ 
      

4 
ΑΙΘΝΝΙΝΣΝΠ 

ΙΝΠΗΝΛ  ΦΗΑΙΖ  230 
ml 70% 

  60 ΡΔΚ 
      

5 

ΑΙΝΗΦΖ ΓΗΑ 
ΘΔΟΑΞΔΗΑ 

ΔΟΔΘΗΠΚΝ ΡΝ 
ΓΔΟΚΑΡΝΠ (ΡΞΝ 
sudocrem) 250 ML 

Κε νμείδην ηνπ 
ςεπδαξγίξνπ 
20% +/- 2% 

ζε ζπζθ 
50γξακ +/- 

10% 

10 ΡΔΚ 
      

3 

ΑΛΚΟΟΛΟΤΧΟ 
ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΟ ΔΙΑΛΤΜΑ 

4000ML (ΧΕΡΙΩΝ) 

Ιςχυρή 
αντιςηπτική 

δράςη εντόσ 30 
δεπτ. Για όλουσ 

τουσ τομείσ 
υγιεινήσ όπου 

απαιτείται 
πλήρησ 

αντιςηψία 
χεριϊν χωρίσ 

τη χρήςη νεροφ 

50 ΡΔΚ 
  

 

   

18 ΒΑΚΒΑΘΗ 
δξφθηιν ζε 
ζπζθεπαζία 1 

Kgr 
60 ΘΗΙΑ 

      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



21 
ΓΑΕΑ  

ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΖ        
15 Σ 15 

δξφθηιε απφ 
βακβάθη, 
πςειήο 

απνξξνθηηηθφη
εηαο 

70 ΡΔΚ 
      

22 
ΓΑΕΑ ΒΑΕΔΙΗΛΝΣΑ                                  

10 x 10  

Δκπνηηζκέλνο 
επίδεζκνο κε 

αινηθή ε 
νπνία πεξηέρεη 
2% Sodium 

Fusidate  10 x 
10 εθηκ. εληφο 
αινπκηλφραξη

νπ 

30 ΡΔΚ 
      

24 
ΓΑΕΑ ΚΖ 

ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΖ 
1ΠΠΘ Σ 100 ΡΔΚ 

10 x 10 cm – 
8 ply 100 pcs 

800 ΡΔΚ 
      

26 ΓΑΛΡΗ  L ΒΛΗΙΗΝ 

Λα είλαη 

άξηζηεο 
αληνρήο θαη 

πνηφηεηαο, λα 
έρνπλ ζρήκα 
αλαηνκηθφ, λα 
πξνζθέξνληαη 

ζε θιεηζηή 
ζπζθεπαζία, 

λα 
εμαζθαιίδνπλ 
θαη δηαηεξνχλ 

απφιπηε 
πξνζηαζία 
απφ θάζε 

επηκφιπλζε, 
λα έρνπλ 
άξηζηε 

εθαξκνγή θαη 
κελ εξεζίδνπλ 
ηνπο ρξήζηεο, 

λα είλαη 
νκνηφκνξθα 

πνπδξαξηζκέλ
α 

50.000 ΡΔΚ 
   

 

  

27 ΓΑΛΡΗ  M ΒΛΗΙΗΝ 
-//-        -//-       
-//-          -//- 

30.000 ΡΔΚ 
   

 

  

28 ΓΑΛΡΗ  S ΒΛΗΙΗΝ 
-//-        -//-       
-//-          -//- 

1.000 ΡΔΚ 
   

 

  

29 
ΓΑΛΡΗ ΓΗΑΦΑΛΔΠ L 

ΠΑΓΟΔ                        
1 ΠΠΘ X 100ΡΔΚ   

Γάληη δηαθαλή 
κίαο ρξήζεο 

απφ 
πνιπαηζπιέλην

, κεγάιε 
αληνρή 

ακθηδέμηα 
ππναιιεξγηθά 

άξηζηεο 
πνηφηεηαο  

7.000 ΡΔΚ 
   

 

  

30 
Γίζθνο κεηαιιηθφο απφ 

αλνμείδσην ράιπβα 
Γηαζηάζεηο: 37 

x 28 x 5 cm 
3 ΡΔΚ 

      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



31 
Γίζθνο κεηαιιηθφο απφ 

αλνμείδσην ράιπβα 
Γηαζηάζεηο: 20 

x 30 x 5 cm 
3 ΡΔΚ 

      

32 ΓΝΠΝΚΔΡΟΖΡΖΠ 

ΞΝΡΖΟΑΘΗ 
ΓΝΠΝΚΔΡΟΝ 
ΘΑΡΑΠΘΔΑΠ
ΚΔΛΝ ΑΞΝ 
ΑΟΗΠΡΖΠ 

ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ 
ΛΑ ΔΣΔΗ 

ΓΗΑΓΟΑΚΚΗΠΖ
-

ΒΑΘΚΝΛΝΚΖ
ΠΖ   

4.000 ΡΔΚ 
      

34 
ΓΝΣΔΗΝ ΑΞΝΟΟΗΤΖΠ 

ΒΔΙΝΛΥΛ 

Ξιαζηηθφ 
δνρείν 

απφξξηςεο 
απνβιήησλ 

θαη αηρκεξψλ 
αληηθεηκέλσλ, 
ρσξεηηθφηεηα
ο 2 LIT. Δηδηθά 
ζρεδηαζκέλν 
γηα αζθαιή 
απφξξηςε 

βεινλψλ θαη 
ζπξίγγσλ κηαο 
ρξήζεσο . Λα 
απνηειείηαη 

απφ δχν κέξε 
πνπ φηαλ 

ελσζνχλ λα 
ζθξαγίδνπλ 
εξκεηηθά, ην 

δε πάλσ 
κέξνο λα 

θέξεη 
ππνδνρή γηα 
απνρσξηζκφ 
βειφλαο απφ 

ζχξηγγα. 

10 ΡΔΚ 
      

35 
ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

8cm x 4,5m 20 ΡΔΚ 
      

36 
ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

10cm x 4m 20 ΡΔΚ 
      

37 
ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

12cm x 4,5m 20 ΡΔΚ 
      

42 
ΘΔΟΚΝΚΔΡΟΑ -

ΑΡΝΚΑΡΑ-ΤΖΦΗΑΘΑ 
ΚΔΡΥΞΝ 

Αζθαιήο, 
αμηφπηζηε 
κέηξεζε 

ρσξίο επαθή, 
ζε 1" 

δεπηεξφιεπην. 
Τεθηαθφ 

ζεξκφκεηξν 
κεηψπνπ, 

πεξηβάιινληνο
, επηθαλεηψλ 
θαη πγξψλ 
Αζθαιέο, 
αμηφπηζην, 

ζχγρξνλν θαη 
απιφ ζηελ 

ρξήζε ηνπ. 
Αθξηβείο 

3 ΡΔΚ 
      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



κεηξήζεηο ζε 
κφλν 1" 

δεπηεξφιεπην, 
ρσξίο επαθή 
(πεξ. 5 εθ. 
Απφζηαζε). 
Τεθηαθή 
νζφλε κε 
ρξσκαηηθφ 
θσηηζκφ 

αλάινγα κε ην 
απνηέιεζκα 
(πξάζηλν, 
θφθθηλν). 
Απηφκαηε 

απνζήθεπζε 
ησλ 30 

ηειεπηαίσλ 
κεηξήζεσλ. 

Δλζσκαησκέλ
νο κπιε 

θσηηζκφο γηα 
ηελ εζηίαζε 

ηνπ 
αηζζεηήξα. 

Φάζκα 
κέηξεζεο 0°C 

- 100°C. 
Ξηζηνπνηεκέλε 

ηαηξηθή 
ζπζθεπή 

ζχκθσλα κε 
ηελ νδεγία 
MDD 93/42. 
Ππλνδεχεηαη 
απφ νδεγίεο 
ρξήζεσο ζηα 

Διιεληθά. 

43 
ΘΑΘΑΟΖΠΡΗΘΝ 

ΓΔΟΚΑΡΝΠ     ΠΠΘ 
300ml +/- 20% 

Ζπηα 
αληηζεπηηθφ, 
γηα πγεηέο θαη 
εμεθσικέλν 
δέξκα ζε 

κνξθή ζπξέπ 
θαη αθξνχ. Λα 
κελ απαηηείηαη 

μέπιπκα.  

30 ΡΔΚ 
      

44 
ΘΑΘΔΡΖΟΑΠ 

ΠΗΙΗΘΝΛΖΠ Λν 16 
(2WAY) 

O.D. 7,3 mm / 
10 ml 41 cm 

40 ΡΔΚ 
      

45 
ΘΑΘΔΡΖΟΑΠ 

ΠΗΙΗΘΝΛΖΠ Λν 22  
(2WAY) 

O.D. 7,3 mm / 
10 ml 41 cm 

10 ΡΔΚ 
      

46 ΚΑΠΘΑ ΚΔ ΙΑΠΡΗΣΝ 

Κάζθα 
ρεηξνπξγηθή 

ππναιιεξγηθή 
κηαο ρξήζεσο 
κε κεηαιιηθφ 
έιαζκα ζηελ 

επάλσ 
επηθάλεηα γηα 
κεγαιχηεξε 
ζηαζεξφηεηα 
ζε θνπηηά ησλ 
50 ηεκαρίσλ. 

7.000 ΡΔΚ 
      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



47 
ΚΑΠΘΑ ΚΔ 

ΛΔΦΔΙΝΞΝΗΡΖ ΚΔ 
ΞΝΡΖΟΑΘΗ 

Λεθεινπνίεζε 
ησλ 5ml ζε 

10min 
κεγάιεο 

πιεβξηθέο 
νπέο, ην 
πνηήξη 

κεθεινπνίεζε
ο λα είλαη 

ρσξηηηθφηεηαο 
άλσ ησλ 5ml 
θαη ν ζσιήλαο 

κήθνπο 
ηνπιάρηζηνλ 

180cm 

50 ΡΔΚ 
      

48 
ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ 

ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθν
χ ειέγρνπ ησλ 
7ml, πιαζηηθά 
κε θελφ αέξνο 

300 ΡΔΚ 
   

 

  

49 
ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ 

ΓΔΛΗΘΖ ΑΗΚΑΡΝΠ 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθν
χ ειέγρνπ ησλ 
5ml, πιαζηηθά 
κε θελφ αέξνο 

300 ΡΔΚ 
      

51 ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ Ρ.Θ.Δ. 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθν
χ ειέγρνπ ησλ 
1ml, πιαζηηθά 
κε θελφ αέξνο 
κε ηαρχηεηα 
θαζίδεζεο 
εξπζξψλ 

50 ΡΔΚ 
   

 

  

56 ΝΜΕΔΛΔ 100LM 

Νμπδελέ 
δηάιπκα γηα 

ρξήζε 

εμσηεξηθή 
ππεξμείδην 
πδξνγφλνπ 
30mg/ml ζε 
θηάιε ησλ 

100ml 

10 ΡΔΚ 
      

57 

ΝΟΝΠΙΙΔΘΡΖΠ 
ΔΛΖΙΗΘΥΛ 

ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝΠ 
ΚΔ ΒΟΠΑΘΗ "Ρ" 
ΘΑΛΝΙΑ, 2lt  

Mηαο ρξήζεο 
-κε 

ηερλνινγία 
pull-push γηα 
δηεπθφιπλζε 
ζην άδεηζκα 

-κε 
δηαγξάκκηζε 
αλα 100ml 
-κε ζσιήλα 

κήθνπο 90ml 
-

απνζηεηξσκέλ
νη 

4000 ΡΔΚ 
      

58 
ΝΟΝΠΙΙΔΘΡΖΠ 

ΞΝΡΖΟΑΘΗ 

απνζηεξσκέλ
ν κηαο 

ρξήζεσο, 
θαηαζθεπαζκέ

λν κε κε 
ηνμηθφ 

άζξαπζην 
πιαζηηθφ 

πνιππξνππιέλ
ην πςειήο 

αλζεθηηθφηεηα
ο θαη 

δηαθάλεηαο 

60 ΡΔΚ 
      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



61 
ΞΔΡΑΙΝΓΑ 

ΦΙΔΒΝΘΔΛΡΖΠΔΥΠ 
23G 

0,8X19mm 
100 ΡΔΚ 

   

 

  

62 
ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΝ 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 

ΚΞΟΑΡΠΝ 
  4 ΡΔΚ 

      

69 ΠΟΗΓΓΑ 10ml 

No 10 cc κε 
βειφλα 21G. 
Κίαο ρξήζεο, 
απνζηεηξσκέλ
ε, κε ηνμηθή, 

ειεχζεξε 
ππξεηνγφλσλ 

200 ΡΔΚ 
      

70 ΠΟΗΓΓΑ 10ml 

No 10 cc κε 
βειφλα 23G. 
Κίαο ρξήζεο, 
απνζηεηξσκέλ
ε, κε ηνμηθή, 

ειεχζεξε 

ππξεηνγφλσλ 

300 ΡΔΚ 
      

72 ΠΟΗΓΓΑ 20ml 

No 20 cc κε 
βειφλα 21G. 
Κίαο ρξήζεο, 
απνζηεηξσκέλ
ε, κε ηνμηθή, 

ειεχζεξε 
ππξεηνγφλσλ 

100 ΡΔΚ 
      

73 ΠΟΗΓΓΑ 5ml 

No 5 cc κε 
βειφλα 21G. 
Κίαο ρξήζεο, 
απνζηεηξσκέλ
ε, κε ηνμηθή, 

ειεχζεξε 
ππξεηνγφλσλ 

300 ΡΔΚ 
      

77 
ΞΝΑΙΙΔΟΓΗΘΖ 

ΡΑΗΛΗΑ (LEUKOSILK) 

πναιιεξγηθή 

ηαηλία ιεπθνχ 
ρξψκαηνο 

δηαζηάζεσλ 
2,5 x 5 cm. 
Λα θνιινχλ 
ζηαζεξά, λα 
αθαηξνχληαη 
εχθνια θαη 

αλψδπλα θαη 
λα θφβνληαη 
εχθνια κε ην 

ρέξη. 

40 ΡΔΚ 
      

78 
ΞΝΠΔΛΡΝΛΝ          

80 x 1.80 

Αδηάβξνρν κε 
γέκηζε απφ 
εηδηθφ πιηθφ 

flaf (φρη 
ραξηνβάκβαθα

ο), κεγάιεο 
απνξξνθεηηθφ

ηεηαο, ην 
εζσηεξηθφ 
πιηθφ ηεο 

εληζρπκέλεο 
επηθάλεηαο λα 

είλαη 
αλζεθηηθφ θαη 
νκνηφκνξθα 

θαηαλεκεκέλν 
έηζη ψζηε λα 
κελ θφβεηαη 

ζηε ρξήζε, λα 
θέξεη 

επίζηξσζε 

15.000 ΡΔΚ 
      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



ζηελ 
εζσηεξηθή 

επηθάλεηα κε 
πιηθφ πνπ δελ 
πγξαίλεηαη θαη 
ζπγθξαηεί ηελ 

εζσηεξηθή 
επίζηξσζε. Ζ 

εμσηεξηθή 
επηθάλεηα λα 

είλαη 
θαηαζθεπαζκέ

λε απφ 
ππναιιεξγηθφ 

πιαζηηθφ 
πιηθφ.   

     
   

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:    €  
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΥΛ ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΝ ΙΗΘΝ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΚΔΑ ΔΒΝΗΑΠ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 2021 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΕΑ ΕΤΒΟΙΑ 

Θσδ. 
Ξξντ
όλη. 

ΔΗΓΝΠ 
ΡΔΣΛΗΘΑ 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠ
ΡΗΘΑ 

ΞΝΠΝ
ΡΖΡΑ 

Κνλά
δα 

Κέηξ
εζεο 

Δλδ. 
Ρηκή 
ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 
6% 

ΦΞΑ 
13% 

ΦΞΑ 
24% 

ΡΗΚΖ 
ΚΔ ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 
ΚΔ ΦΞΑ 

82 
BETADINE 

SURGICAL SCRUB 
1000ml 

  20 ΡΔΚ 
      

83 
OCTENISEPT 

SPRAY (250ml) 
  7 ΡΔΚ 

      

3 

ΑΛΚΟΟΛΟΤΧΟ 
ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΟ ΔΙΑΛΤΜΑ 

4000ML (ΧΕΡΙΩΝ) 
  40 ΡΔΚ 

  

 

   

5 

ΑΛΟΗΦΖ ΓΗΑ 
ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

ΔΡΔΘΗΜΟΤ 
ΓΔΡΜΑΣΟ - Με 

νμείδην ηνπ 
ςεπδαξγύξνπ  20% 

+/- 2% ζε ζπζθεπαζία 
50γξακ. +/- 10%  

  20 ΡΔΚ 
      

8 

ΑΡΝΘΝΙΖΡΝ 
ΔΞΗΘΔΚΑ 

ΡΟΑΚΑΡΥΛ ΘΑΗ 
ΔΙΘΥΛ 

Αθξψδεο 

επίζεκα κε 
άξγπξν 

πδξνηξηρνεηδηθ
φ θνιιεηηθφ 
γηα έληνλα 

εμηδξσκαηηθά 
έιθε δηαθφξσλ 

δηαζηάζεσλ 
(20 x 20cm),  

+/- 1 

30 ΡΔΚ 
      

10 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΣΑ 

ΣΡΑΤΜΑΣΩΝ 10χ10 
 ππναιιεξγηθά  30 ΡΔΚ 

      

11 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΣΑ 

ΣΡΑΤΜΑΣΩΝ 10χ15 
 ππναιιεξγηθά  30 ΡΔΚ 

      

12 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΣΑ 

ΣΡΑΤΜΑΣΩΝ 9χ25 
 ππναιιεξγηθά  30 ΡΔΚ 

   

 

  

9 

ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ 
ΔΞΗΘΔΚΑΡΑ 
ΡΟΑΚΑΡΥΛ 

ΠΠΘ.ΡΥΛ 40 (πνπ 
πεξηέρεη δηάθνξα 

κεγέζε) 

αδηάβξνρα 
ππναιιεξγηθά  

15 ΡΔΚ 
   

 

  

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



13 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ  
ΔΠΊΘΔΜΑ 

ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΛΚΧΝ ΔΗΓΗΚΟ 

ΥΖΜΑ ΚΟΚΚΤΓΑ   
ΓΜΑ ΚΟΚΚΣΓΑ 25 x 

25 +/- 10% - 
Δπηζέκαηα 

απνζηεηξσκέλα 
πδξνπνιπκέξε- 

αθξώδε , δηαξθνύο 
απειεπζέξσζεο 

πδξνελεξγνύ 
αξγύξνπ νκνηνγελώο 

θαηαλεκεκέλνπ ζε 
όιε ηε δνκή ηνπ 

αθξώδνπο. 

  20 ΡΔΚ 
   

 

  

14 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ  
ΔΠΊΘΔΜΑ 

ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΛΚΧΝ -

Τδξνηξηρνεηδηθά 
επηζέκαηα 

απνζηεηξσκέλα, γηα 
έιθε ρακεινύ έσο 

πςεινύ εμηδξώκαηνο 
, πνπ δεζκεύνπλ ην 

εμίδξσκα, ην 
κεηαηξέπνπλ ζε ηδέι , 

κε πιέγκα επαθήο 
πνπ λα ξπζκίδεη ηελ 
απνξξόθεζε . Να 
θέξνπλ εμσηεξηθή 

εκηπεξαηή κεκβξάλε 
θαη λα έρεη πςειή 

ζπγθξάηεζε. 
Απηνθόιιεηα από 

ππναιιεξγηθή θόιια. 
Γηαζηάζεσλ 10Υ10 

+/- 10% 

  50 ΡΔΚ 
   

 

  

15 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ  
ΔΠΊΘΔΜΑ 

ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΛΚΧΝ -

Τδξνηξηρνεηδηθά 
επηζέκαηα 

απνζηεηξσκέλα, γηα 
έιθε ρακεινύ έσο 

πςεινύ εμηδξώκαηνο 
, πνπ δεζκεύνπλ ην 

εμίδξσκα, ην 
κεηαηξέπνπλ ζε ηδέι , 

κε πιέγκα επαθήο 
πνπ λα ξπζκίδεη ηελ 
απνξξόθεζε . Να 
θέξνπλ εμσηεξηθή 

εκηπεξαηή κεκβξάλε 
θαη λα έρεη πςειή 

ζπγθξάηεζε. 
Απηνθόιιεηα από 

ππναιιεξγηθή θόιια. 
Γηαζηάζεσλ 15Υ15 

+/- 10% 

  50 ΡΔΚ 
   

 

  

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



16 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ 
ΔΠΗΘΔΜΑ 

ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΛΚΧΝ ΔΗΓΗΚΟ 

ΥΖΜΑ ΠΣΔΡΝΑ 
18x20 +/- 10% - 

Δπηζέκαηα 
απνζηεηξσκέλα 
πδξνπνιπκέξε- 

αθξώδε , δηαξθνύο 
απειεπζέξσζεο 

πδξνελεξγνύ 
αξγύξνπ νκνηνγελώο 

θαηαλεκεκέλνπ ζε 
όιε ηε δνκή ηνπ 

αθξώδνπο. 

  20 ΡΔΚ 
   

 

  

19 
ΒΔΛΟΝΔ ΓΗΑ 

ΣΤΛΟ ΗΝΟΤΛΗΝΖ 
5mm 

ΤΚ. 100 ΣΕΜ. 14 ΡΔΚ 
   

 

  

21 

ΓΑΕΔ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ 
15ρ15 ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΚΟΤΣΗΟΤ 

  50 ΡΔΚ 
   

 

  

20 

ΓΑΕΔ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ 

5ρ7 ΤΚΔΤΑΗΑ 
ΚΟΤΣΗΟΤ 

ΤΚ. 100 ΣΕΜ. 1 ΡΔΚ 
   

 

  

24 
ΓΑΕΔ ΜΖ 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ 
10x10 

ΤΚ. 100 ΣΕΜ. 1 ΡΔΚ 
   

 

  

23 
ΓΑΕΔ ΜΖ 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ 
10x20 

ΤΚ. 100 ΣΕΜ. 1 ΡΔΚ 
   

 

  

35 
ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

8cm  10 ΡΔΚ 
      

38 
ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

15cm  20 ΡΔΚ 
      

36 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ       10 
cm 

  20 ΡΔΚ 
      

39 

ΔΠΗΘΔΜΑ 
ΑΛΓΖΝΗΚΟ 

ΚΤΣΣΑΡΗΝΖ ΚΑΗ 
ΑΒΔΣΗΟΤ ΥΖΜΑ 
ΚΟΡΓΟΝΗΟΤ   3cm  x 
45cm 10% - Δπίζεκα 

απνζηεηξσκέλν 
αιγεληθό 

αληηκηθξνβηαθό κε 
άξγπξν θαη θπηηαξίλε 

πςεινύ G πνπ λα 
ζπλδπάδεη κεγάιε 
απνξξνθεηηθόηεηα 

αληηκηθξνβηαθή δξάζε 
θαη πςειή ζπλνρή. 

  30 ΡΔΚ 
      

40 
ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΦΗΝΟΤΥΑ 
ΓΑΕΑ 10x10 

  50 ΡΔΚ 
      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



42 
ΘΔΟΚΝΚΔΡΟΑ 

ΑΡΝΚΑΡΑ-ΤΖΦΗΑΘΑ 
ΚΔΡΥΞΝ 

Αζθαιήο, 
αμηφπηζηε 

κέηξεζε ρσξίο 
επαθή, ζε 1" 

δεπηεξφιεπην. 
Τεθηαθφ 

ζεξκφκεηξν 
κεηψπνπ, 

πεξηβάιινληνο
, επηθαλεηψλ 
θαη πγξψλ 
Αζθαιέο, 
αμηφπηζην, 

ζχγρξνλν θαη 
απιφ ζηελ 
ρξήζε ηνπ. 

Αθξηβείο 
κεηξήζεηο ζε 

κφλν 1" 
δεπηεξφιεπην, 
ρσξίο επαθή 
(πεξ. 5 εθ. 
Απφζηαζε). 
Τεθηαθή 
νζφλε κε 
ρξσκαηηθφ 
θσηηζκφ 

αλάινγα κε ην 
απνηέιεζκα 
(πξάζηλν, 
θφθθηλν). 
Απηφκαηε 

απνζήθεπζε 
ησλ 30 

ηειεπηαίσλ 
κεηξήζεσλ. 

Δλζσκαησκέλ

νο κπιε 
θσηηζκφο γηα 
ηελ εζηίαζε 

ηνπ 
αηζζεηήξα. 

Φάζκα 
κέηξεζεο 0°C 

- 100°C. 
Ξηζηνπνηεκέλε 

ηαηξηθή 
ζπζθεπή 

ζχκθσλα κε 
ηελ νδεγία 
MDD 93/42. 
Ππλνδεχεηαη 
απφ νδεγίεο 

ρξήζεσο ζηα 
Διιεληθά. 

5 ΡΔΚ 
      

43 

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ 
ΓΔΡΜΑΣΟ ΤΚ. 

300κι +/- 20% - Ήπηα 
αληηζεπηηθό γηα πγηέο 
θαη εμειθσκέλν δέξκα 

ζε κνξθή ζπξέη θαη 
αθξνύ . Να κελ 

απαηηείηαη μέπιπκα 

  10 ΡΔΚ 
   

 

  

46 
ΚΑΠΘΑ ΚΔ ΙΑΠΡΗΣΝ 

3 ΦΙΙΥΛ 

Κάζθα 
ρεηξνπξγηθή 

ππναιιεξγηθή 
κηαο ρξήζεσο 
κε κεηαιιηθφ 
έιαζκα ζηελ 

επάλσ 
επηθάλεηα γηα 

10.000 ΡΔΚ 
   

 

  

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



κεγαιχηεξε 
ζηαζεξφηεηα 
ζε θνπηηά ησλ 
50 ηεκαρίσλ. 

48 
ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ 

ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθνχ 
ειέγρνπ ησλ 

7ml, πιαζηηθά 
κε θελφ αέξνο 

200 ΡΔΚ 
   

 

  

49 
ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ 

ΓΔΛΗΘΖ ΑΗΚΑΡΝΠ 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθνχ 
ειέγρνπ ησλ 

5ml, πιαζηηθά 
κε θελφ αέξνο 

200 ΡΔΚ 
   

 

  

51 ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ ΡΘΔ 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθνχ 
ειέγρνπ ησλ 

5ml, πιαζηηθά 
κε θελφ αέξνο, 

Ραρπηεηα 
θαζεδ. Δξπζ. 

50 ΡΔΚ 
      

50 
ΚΝΛΝΒΔΡΑ ΓΗΑ 

ΣΟΝΛΝ 
ΞΟΝΘΟΝΚΒΗΛΖΠ 

Φηαιίδηα 
εξγαζηεξηαθνχ 
ειέγρνπ ησλ 

2,7ml, κε 
αληηπνηθηηθφ 
πήμεο-θηηξηθφ 

λάηξην 

50 ΡΔΚ 
      

52 
ΝΔΦΡΟΔΗΓΖ ΜΗΑ 

ΥΡΖΖ 
  150 ΡΔΚ 

   
 

  

53 

ΝΤΣΔΡΗΑ 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΜΔ 
ΠΛΑΣΗΚΖ ΛΑΒΖ 

Νν18 

  30 ΡΔΚ 
   

 

  

54 
ΝΗΛΝΞΛΔΚΑ 

ΘΑΘΑΟΝ ΡΥΛ 250 ml 
  10 ΡΔΚ 

      

55 
ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑ 

ΣΤΠΟΤ 70% (250 ml) 
  180 ΡΔΚ 

      

59 
ΠΔΣΑΛΟΤΓΔ 

ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ ΜΠΛΔ 
  50 ΡΔΚ 

      

60 
ΠΔΣΑΛΟΤΓΔ 
ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ 

ΠΡΑΗΝΔ 

  50 ΡΔΚ 
      

63 
ΠΟΓΗΔ ΗΑΣΡΗΚΔ 

ΛΔΤΚΔ ΜΗΑ 
ΥΡΖΖ 

  200 ΡΔΚ 
      

64 
ΞΝΓΗΔΠ ΞΙΑΠΡΗΘΔΠ 

ΙΔΘΔΠ ΚΗΑΠ 
ΣΟΖΠΔΥΠ 

Κε επηζηήζην 
θαη δέζηκν ζηε 

κέζε, 
Ππζθεπαζία 
ησλ 100ηκ 

4000 ΡΔΚ 
      

58 
 ΠΟΣΗΡΑΚΙΑ ΟΤΡΩΝ 

ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΑ 
  100 ΡΔΚ 

      

65 
ΑΚΚΟΗ 

ΚΟΛΟΣΟΜΗΑ  

ΑΡΝΘΝΙΙΖΡ
ΝΗ ΚΔ 

ΟΘΚΗΕΝΚΔΛ
Ζ ΓΗΑΚΔΡΟΝ 

ΑΙΝ 

300 ΡΔΚ 
      

66 
ΠΘΑΟΦΗΠΡΖΟΑΠ - 

LANCETS 1ΘΝΡΗ Σ 
200 ΡΔΚ 

Πθαξθηζηήξαο 
– Lancets 30G  
Απνζηεηξσκέλ

νο 
ζθαξθηζηήξαο 
κηαο ρξήζεο 

εχρξεζηνο, λα 

εθαξκφδεη ζηηο 
ζπζθεπέο 

2.000 ΡΔΚ 
      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



δηάηξεζεο  

67 
ΠΘΝΦΗ - 

ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΝ 
ΘΔΦΑΙΖΠ 

Κηαο ρξήζεσο, 
λα είλαη 

ειαθξχ, λα 
βνεζάεη ζηνλ 
αεξηζκφ ηνπ 
θεθαιηνχ θαη 

λα έρεη 
ιάζηηρν 

πεξηκεηξηθά 
γηα λα 

θξαηηέηαη ζην 
θεθάιη 

1500 ΡΔΚ 
      

68 
ΠΡΔΫ ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΦΔΗΡΑ 
  5 ΡΔΚ 

      

74 
ΠΟΗΓΓΑ ΡΟΝΦΖΠ 
60ml ΚΔ ΘΑΞΑΘΗ 

Πχξηγγα κίαο 
ρξήζεο, 

απνζηεηξσκέλ
ε 60ML, κε 

ηνμηθή, 
ειεχζεξε 

ππξεηνγφλσλ 
With Catheter 

Tip 

3.000 ΡΔΚ 
      

71 
ΤΡΗΓΓΔ ΣΧΝ 2,5 

ml ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΖ 

  50 ΡΔΚ 
      

75 

ΡΑΗΛΗΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ 
ΠΑΘΣΑΟΝ ΓΗΑ 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖ 
ΣΟΖΠΖ (Λα 

παξαρσξεζεί δσξεάλ 

ζπκβαηφο ζπλνδφο 
εμνπιηζκφο θαη ζε 
πεξίπησζε βιάβεο 

απηνχ λα 
αληηθαζίζηαηαη 

άκεζα.) 

Γξήγνξνο 
ρξφλνο 

κέηξεζεο, 
πνιχ κηθξφ 

δείγκα αίκαηνο 
- (1 

κηθξνιίηξν), 
ηαηλία πνπ 
απηφκαηα 

αλαξξνθά ην 
αίκα ζην άλσ 

άθξν  

2.000 ΡΔΚ 
      

76 
ΓΟΝ ΣΔΟΗΥΛ 
ΑΛΡΗΠΖΞΡΗΘΝ 

(ΠΑΞΝΛΗ) 1000 ML 

Ρχπνπ 
Hibitane Scrub  
Φαξκαθεπηηθφ 
πγξφ ζαπνχλη 

γηα 
ρεηξνπξγηθή 
θαη γεληθή 
ρξήζε – 

Αληηζεςία 
ρεξηψλ  

120 ΡΔΚ 
      

79 
ΦΝΟΖΡΖ ΦΗΑΙΖ        
ΝΜΓΝΛΝ 8lit 

Φνξεηή θηάιε 
νμπγφλνπ απφ 
αινπκίλην, κίαο 

ρξήζεο, 
ρσξεηηθφηεηαο 
8 ιίηξσλ γηα 

70-80 
εηζπλνέο. Nα 
πεξηέρεηαη 
θαζαξφ 

νμπγφλν ρσξίο 
πξφζζεηα, 

ζπληεξεηηθά, 
αξσκαηηθέο 

νπζίεο, 
ζθφλεο, θιπ. 

2 ΡΔΚ 
      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



80 
ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΟ 
ΟΡΟ  sodioum 

chlorid 0,9 %  500 ML 
  10 ΡΔΚ 

      

81 
ΥΑΡΣΟΒΑΜΒΑΚΑ 
(ζπζθεπαζία 1kgr) 

  100 ΡΔΚ 
      

     
   

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:     €  

     
      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΥΛ ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΝ ΙΗΘΝ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΑΗΓΗΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 2021 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΙΟΤ ΥΘΙΩΣΙΔΑ 

Θσδ. 
Ξξντ
όλη. 

ΔΗΓΝΠ 
ΡΔΣΛΗΘΑ 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠ
ΡΗΘΑ 

ΞΝΠΝ
ΡΖΡΑ 

Κνλά
δα 

Κέηξ
εζεο 

Δλδ. 
Ρηκή 
ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 
6% 

ΦΞΑ 
13% 

ΦΞΑ 
24% 

ΡΗΚΖ 
ΚΔ ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 
ΚΔ ΦΞΑ 

1 

SPREY  ΔΞΝΙΥΠΖΠ 
ΡΟΑΚΑΡΥΛ (PULVO) 
– VIOPLEX – T spray 

Powder 121,4 gr 

Αληηβηνηηθφ 

επξέσο 
θάζκαηνο γηα 

ηελ ηνπηθή 
ζεξαπεία φισλ 
ησλ κνξθψλ 
ησλ ηνπηθψλ 
κηθξνβηαθψλ 
ινηκψμεσλ 

5 ΡΔΚ 
      

4 
ΑΙΘΝΝΙΝΣΝΠ 

ΙΝΠΗΝΛ  ΦΗΑΙΖ  230 
ml 70% 

  10 ΡΔΚ 
      

6 
ΑΛΡΗΖΙΗΑΘΝ 
ΓΑΙΑΘΡΥΚΑ 

SPF50 150ml  10 ΡΔΚ 
      

7 
ΑΛΡΗΘΝΛΝΞΗΘΝ 

ΓΑΙΑΘΡΥΚΑ 
  15 ΡΔΚ 

      

17 ΒΑΕΔΙΗΛΖ 100ml 5 ΡΔΚ 
      

25 

ΓΑΕΔΠ 
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ 
15*30 ΠΠΘΔΑΠΗΑ 
ΘΝΡΗΝ100 ΡΔΚ 

  100 ΠΠΘ 
      

33 
ΓΝΣΔΗΑ ΠΙΙΝΓΖΠ 
ΝΟΥΛ  (120ml) 

Απνζηεηξσκέλ
ν κηαο 

ρξήζεσο, 
θαηαζθεπαζκέ

λν κε κε 
ηνμηθφ 

άζξαπζην 
πιαζηηθφ 

πνιππξνππιέλη
ν πςειήο 

αλζεθηηθφηεηα
ο θαη 

δηαθάλεηαο 

30 ΡΔΚ 
      

36 
ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ 
ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

10cm x 4m 10 ΡΔΚ 
      

41 ΘΔΟΚΝΚΔΡΟΑ ςεθηαθά 10 ΡΔΚ 
      

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



46 ΚΑΠΘΑ ΚΔ ΙΑΠΡΗΣΝ 

Κάζθα 
ρεηξνπξγηθή 

ππναιιεξγηθή 
κηαο ρξήζεσο 
κε κεηαιιηθφ 
έιαζκα ζηελ 

επάλσ 
επηθάλεηα γηα 
κεγαιχηεξε 
ζηαζεξφηεηα 
ζε θνπηηά ησλ 
50 ηεκαρίσλ. 

4.000 ΡΔΚ 
      

69 ΠΟΗΓΓΑ 10ml 

No 10 cc κε 
βειφλα 21G. 
Κίαο ρξήζεο, 
απνζηεηξσκέλ
ε, κε ηνμηθή, 

ειεχζεξε 
ππξεηνγφλσλ 

30 ΡΔΚ 
      

76 
ΓΟΝ ΣΔΟΗΥΛ 
ΑΛΡΗΠΖΞΡΗΘΝ 

(ΠΑΞΝΛΗ) 1000 ML 

Ρχπνπ 

Hibitane Scrub  
Φαξκαθεπηηθφ 
πγξφ ζαπνχλη 
γηα 
ρεηξνπξγηθή 
θαη γεληθή 
ρξήζε – 
Αληηζεςία 
ρεξηψλ  

5 ΡΔΚ 
      

77 
ΞΝΑΙΙΔΟΓΗΘΖ 

ΡΑΗΛΗΑ (LEUKOSILK) 

πναιιεξγηθή 
ηαηλία ιεπθνχ 

ρξψκαηνο 
δηαζηάζεσλ 

2,5 x 5 cm. Λα 
θνιινχλ 

ζηαζεξά, λα 
αθαηξνχληαη 
εχθνια θαη 

αλψδπλα θαη 
λα θφβνληαη 
εχθνια κε ην 

ρέξη. 

5 ΡΔΚ 
      

              
  

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 
  

€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ 

 

ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΔ ΔΟΥ 

 

Δθδφηεο:           

Ζκεξνκελία Έθδνζεο:         

Ξξνο ην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο  

νδφο Πκχξλεο 25   Ρ.Θ. 35100, Ξφιε Ιακία 

Δγγύεζε  ππ’ αξηζκόλ               γηα επξώ    

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε, φηη δηα ηεο παξνχζεο επηζηνιήο εγγπψκεζα αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηεθδηθήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ   

 επξψ ππέξ ηεο Δηαηξείαο   , νδφο   , αξηζκφο    (ή ζε πεξίπησζε 

Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηψλ (1)    ,(2)  , θ.ιπ. αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο 

πξνκεζεπηψλ), δηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηο ηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο   δηα ηελ παξνρή 

πξνκήζεηαο εηδψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Ρ.,   κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

   Γηαθήξπμε.   

Ζ παξνχζα εγγχεζε 2% θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο 

ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

          Ζ Δγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο 

δηεθδηθήζεσο. 

          Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ 

κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζε ηξεηο (3) εκέξεο 

απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

          Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ    Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί 

απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Βεβαηνχηαη  ππεχζπλα, φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα 

ΛΞΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί 

απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 

               

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



 

πόδεηγκα Δγγύεζεο Θαιήο Δθηέιεζεο 

ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Δθδφηεο:           

Ζκεξνκελία Έθδνζεο:         

Ξξνο ην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο,  

νδφο Πκχξλεο 25, Ρ.Θ. 35100, Ξφιε Ιακία 

 

Δγγύεζε  ππ’ αξηζκόλ      γηα επξώ    

          Ξιεξνθνξεζήθακε, φηη ε Δηαηξεία ή ε Έλσζε Δηαηξηψλ   , νδφο  , αξηζκφο

  , ζαλ αλάδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, ηελ ππ’  αξ. …………..ζχκβαζε, πνπ ζα 

θαιχπηεη ηελ αλάζεζε   , ζπλνιηθήο αμίαο  , θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε 

ζχκβαζε απηή ε Δηαηξία ή Έλσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο 

5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ………. ηνπ ………………... Ξνζνχ     

Κεηά ηα παξαπάλσ, ε Ρξάπεδα    παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ ηεο Δηαηξείαο 

(ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξεηψλ  

1)  ,  

2)    αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ 

κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Ξξνκεζεπηψλ θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ 

παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, λα 

θαηαβάιεη ζε ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή 

ελζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κε απιή δήισζή ζαο φηη ε 

εηαηξεία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε 

ζηε δήισζή ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηε εγγχεζε απηή. 

          Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

          Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ     

          Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

          Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη 

ηα ΛΞΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζηεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 

                                                           (Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Ε 

                 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

Π  Κ Β Α Π Ζ 

 

          Πηε Ιακία  ζήκεξα ηελ  ………… κεηαμχ: 

Αθελφο ηνπ θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο πνπ  εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ ..……………………………………, 

θαη αθεηέξνπ ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ………………………………….   θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

………………………. κε ΑΦΚ …………….. ηεο Γ.Ν.. …………………. (ζην εμήο θαινχκελε «Αλάδνρν») πνπ 

εδξεχεη ……………… (νδφο ………………………., Ρ.Θ. ………….) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ πξψηε 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ/ηελ………………………………., θάηνηθν ……………, νδφο ……………, κε ΑΓΡ 

…………….. 

Θαη αθνχ έιαβαλ ππφςε, φηη: 

………………………… 

………………………………………… 

          Ήδε κε ηελ παξνχζα ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ,  αλαζέηεη ζηε δεχηεξε ζπκβαιιφκελε εηαηξεία 

…………….(θαινχκελε ζην εμήο «ν Αλάδνρνο») θαη απηή αλαιακβάλεη ηελ ππεξεζία …………………. πνπ ηεο 

θαηαθπξψζεθε, ζπκθσλήζεθε θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο : 

ΑΟΘΟΝ 1ν: Αληηθείκελν ηεο Πύκβαζεο 

          Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ (…..) γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο, ζχκθσλα 

κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο. 

          Ρα αλσηέξσ ζην εμήο ζα θαινχληαη πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ ηα νπνία αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη πην πάλσ , πνζφηεηα θαη ηηκή κνλάδνο θαη ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζηελ 

νπνία αλαθέξνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο  θαη ε νπνία πξνζθνξά 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

ΑΟΘΟΝ 2ν: Ακνηβή – Ρίκεκα –  Ρξόπνο πιεξσκήο – Θξαηήζεηο 

          Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή θαηά κήλα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θνξέα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ κε βάζε ηα 

λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο. Ρα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά 

πιεξσκήο αλά κήλα πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν αλάδνρνο είλαη:  

          α) Ρηκνιφγην πψιεζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ  γηα παξαιαβή ηνπ 
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             πξνεγνχκελνπ κήλα.  

 

          β) Ξξαθηηθφ παξαιαβήο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ησλ πξντφλησλ  απφ ηξηκειή 

             επηηξνπή ηνπ Ξαξαξηήκαηνο   

       

         γ) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

           Θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ, ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24  

           ηνπ Λ. 2198/94 θφξνο εηζνδήκαηνο 

 

          Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε 

ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά 

Λφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ. 

          Ρα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

ΑΟΘΟΝ 3ν: Σξόλνο, Ρόπνο θαη Ρξόπνο Ξαξάδνζεο θαη Ξαξαιαβήο  

     Ζ παξνρή, ν ρξφλνο, ν ηφπνο θαζψο θαη ν ηξφπνο παξαιαβήο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη  ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη κε ηνπο φξνπο ηεο Ρερληθήο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ηα νπνία 

θαζίζηαληαη παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο. 

 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ – ΞΑΟΑΓΝΠΖ  

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ 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 ηελ 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 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.  

ΑΟΘΟΝ 4ν: πνρξεώζεηο θαη Δπζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ 

          Ν  Αλάδνρνο δειψλεη αλεπηθχιαθηα, φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξνχζα ζχκβαζε θαη ζηα Ξαξαξηήκαηα απηήο. 

 ΑΟΘΟΝ 5ν: Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο  

          Γηα ηελ άξηηα, άξηζηε, πηζηή θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαηέζεζε ζην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο ηελ ππ’ 

αξηζ. ……………….. εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ………………………………….., ε νπνία 

θαιύπηεη ζε επξώ πνζνζηό 4% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο 
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πνπ ηνπ θαηαθπξώζεθε ρσξίο ην Φ.Ξ.Α. κε ρξόλν ηζρύνο έσο ……….. (έλα (01) έηνο κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο), ήηνη πνζνύ ……………………………... απηή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ 

νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρψλ 

απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο.  

ΑΟΘΟΝ 6ν: Δθρσξήζεηο –Κεηαβηβάζεηο  

          Ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ 

έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

ΑΟΘΟΝ 7ν: Ιύζε – Θαηαγγειία ηεο Πύκβαζεο –Έθπησζε Αλαδόρνπ 

          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., 

       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 ηνχην έπξεπε λα απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

       

ΔΘΞΡΥΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ 

          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 από 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.  

ΑΟΘΟΝ  8ν: Ρίκεκα –Ρξόπνο πιεξσκήο  

1. 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.  

2. Σξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 

ηηκνινγίνπ  απφ ηνλ αλάδνρν. 

3. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
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4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  

7. Θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Λ. 

2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο. 

8. Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Θέληξν Θνηλσληθήο 

Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. 

9. Ρα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ηεο ππεξεζίαο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

ΑΟΘΟΝ 9ν: Ρξνπνπνίεζε ηεο Πύκβαζεο 

          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. 

ΑΟΘΟΝ 10ν. Δθαξκνζηέν Γίθαην – Δπίιπζε Γηαθνξώλ 

          Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 

          Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή 

ηελ εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

          Πε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα Διιεληθά 

Γηθαζηήξηα. 

ΑΟΘΟΝ 11ν: Θέζε ηεο παξνύζαο Πύκβαζεο ζε ηζρύ 

          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. 

 ΑΟΘΟΝ 12ν: Ινηπνί Όξνη 

          1.- Ν Αλάδνρνο δειψλεη αλεπηθπιάθησο φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξνχζα ζχκβαζε.  

          2.- Ν Αλάδνρνο δειψλεη ξεηά φηη αλαιακβάλεη απφ θνηλνχ θαη εμ’ νινθιήξνπ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. Φέξεη δε εηο ην νιφθιεξσλ αιιειεγγχσο θαη απεξηνξίζησο ηελ επζχλε γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Θαηά ηνλ ηξφπν απηφ 

εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

ΑΔΑ: 63ΨΦΟΞ8Ψ-ΚΛΩ



 Αθνχ ζπκθψλεζαλ απηά νη ζπκβαιιφκελνη, ζπλεηάρζε ην παξφλ ζε ηξία (3) πξσηφηππα, θαη αθνχ 

δηαβάζζεθαλ θαη ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ηα δχν θαηαηέζεθαλ ζην Θέληξν Θνηλσληθήο 

Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο θαη ην άιιν έιαβε ν Αλάδνρνο. 

                          

       ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 
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