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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ημζπεία Ακαεέημοζαξ Ανπήξ  

 

Βπςκοιία ΓΒΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ ΥΕΟΤ 

ΚΤΛΕΣΒΕΟ 

Σαποδνμιζηή δζεφεοκζδ ΒΛΒΝΏ ΐΒΝΕΓΒΛΟΤ 2 

Πυθδ ΥΕΟ 

Σαποδνμιζηυξ Κςδζηυξ 82132 

Υχνα ΒΛΛΏΑΏ 

Κςδζηυξ ΝUTS EL 413 

Σδθέθςκμ 2271350258 

Φαλ 2271044311 

Δθεηηνμκζηυ Σαποδνμιείμ  promithion@xioshosp.gr 

Ώνιυδζμξ βζα πθδνμθμνίεξ ΐ.ΠΏΓΟΤΑΔ 

Γεκζηή Αζεφεοκζδ ζημ δζαδίηηομ  (URL) www.xioshosp.gr 

Αζεφεοκζδ ημο πνμθίθ αβμναζηή ζημ δζαδίηηομ (URL)  

 

Δίδμξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ  

Δ Ώκαεέημοζα Ώνπή είκαζ ημ ΓΒΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ ΥΕΟΤ «ΚΤΛΕΣΒΕΟ» είκαζ ΝΠΑΑ ηαζ ακήηεζ 

ζημ Τπμονβείμ Τβείαξ. 

   

Κφνζα δναζηδνζυηδηα Α.Α. 

Δ ηφνζα δναζηδνζυηδηα ηδξ Ώκαεέημοζαξ Ώνπήξ είκαζ δ πανμπή οβεζμκμιζηχκ οπδνεζζχκ. 

Βθανιμζηέμ εεκζηυ δίηαζμ  είκαζ ημ Βθθδκζηυ.  

 

ημζπεία Δπζημζκςκίαξ  

α) Σα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ είκαζ δζαεέζζια βζα εθεφεενδ, πθήνδ, άιεζδ & δςνεάκ δθεηηνμκζηή 

πνυζααζδ ζηδκ δζεφεοκζδ : www.xioshosp.gr ηαζ ιέζς ηδξ δζαδζηηοαηήξ πφθδξ www.promitheus.gov.gr 

ημο Β..Δ.ΑΔ.. 

α) Οζ πνμζθμνέξ πνέπεζ κα οπμαάθθμκηαζ δθεηηνμκζηά ζηδκ δζεφεοκζδ : www.promitheus.gov.gr ημο 

Β..Δ.ΑΔ.. (οζηδιζηυξ ανζειυξ 76484) 

β) Πεναζηένς πθδνμθμνίεξ είκαζ δζαεέζζιεξ απυ ηδκ δζεφεοκζδ: www.xioshosp.gr  

1.2 ημζπεία Γζαδζηαζίαξ-Υνδιαημδυηδζδ 

Δίδμξ δζαδζηαζίαξ  

Ο δζαβςκζζιυξ εα δζελαπεεί ιε ηδκ ακμζηηή δζαδζηαζία ημο άνενμο 27 ημο κ. 4412/16.  

 

Υνδιαημδυηδζδ ηδξ ζφιααζδξ 

Δ δαπάκδ βζα ηδκ πίζηςζδ αανφκεζ ημκ πνμτπμθμβζζιυ ημο μζημκμιζημφ έημοξ 2019 ιε ΚΏΒ 1311 ηαζ 

ΏΏΜΑ 988/1-7-2019 
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1.3 οκμπηζηή Πενζβναθή θοζζημφ ηαζ μζημκμιζημφ ακηζηεζιέκμο ηδξ ζφιααζδξ  

 

Ώκηζηείιεκμ ηδξ ζφιααζδξ  είκαζ δ πνμιήεεζα ΑΝΑΛΧΙΜΟ ΤΛΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ ΚΑΙ 

ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΔΝΓΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΝΓΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ βζα ημ ΓΒΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ 

ΥΕΟΤ «ΚΤΛΕΣΒΕΟ ιε ηνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ ηδκ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ 

πνμζθμνά απμηθεζζηζηά αάζεζ ηζιήξ  

Σμ εηηζιχιεκμ πμζυ ηςκ οπυ πνμιήεεζα εζδχκ ακένπεηαζ ζοκμθζηά έςξ ημο πμζμφ ηςκ 200.000,00  € 

(120.000,00 βζα ακαθχζζιμ οθζηυ πεζνμονβείμο ηαζ 80.000,00 βζα δζαηάλεζξ εκδμζημπίαξ ηαζ 

εκδμπεζνμονβζηήξ) ζοιπενζθαιαακμιέκμο  Φ.Π.Ώ. 17%  βζα έκα έημξ ιε δζηαίςια ηνίιδκδξ πανάηαζδξ 

ιεηά απυ απυθαζδ ημο Α. 

Σα πνμξ πνμιήεεζα είδδ ηαηαηάζζμκηαζ ζημκ ηςδζηυ ημο Κμζκμφ Λελζθμβίμο δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ (CPV  

33162200-5, 33168000-5)  ηαζ πενζθαιαάκμκηαζ ζημ Πανάνηδια Ε (Ώκηζηείιεκμ ζφιααζδξ & Σεπκζηέξ 

Πνμδζαβναθέξ Βζδχκ – Πμζυηδηεξ)  

Πνμζθμνέξ οπμαάθθμκηαζ βζα ημ ζφκμθμ ηδξ οπυ ακάεεζδξ πνμιήεεζαξ ή βζα μνζζιέκα ιυκμ απυ ηα 

γδημφιεκα είδδ αθθά ζημ ζφκμθμ ηςκ πμζμηήηςκ ημο ηάεε είδμοξ.  

1.4 Θεζιζηυ πθαίζζμ  

Δ ακάεεζδ ηαζ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ δζέπεηαζ απυ ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία υπςξ ζζπφεζ ηαζ ηζξ ηαη΄ 

ελμοζζμδυηδζδ αοηήξ εηδμεείζεξ ηακμκζζηζηέξ πνάλεζξ, υπςξ ζζπφμοκ ηαζ ζδίςξ: 

- Σμο κ. 4412/2016 (Ώ' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

- Σμο κ. 4314/2014 (Ώ' 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην 

ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” ηαζ ημο κ. 3614/2007 

(Ώ' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2007 -2013», 

- Σμο κ. 4270/2014 (Ώ' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- Σμο κ. 4250/2014 (Ώ' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 

Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» ηαζ εζδζηυηενα ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 1, 

- Σδξ παν. Γ ημο Ν. 4152/2013 (Ώ' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 
ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

- Σμο κ. 3886/2010 (Ώ' 173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
- Σμο κ. 4129/2013 (Ώ’ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 
- Σμο κ. 4013/2011 (Ώ’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», 
- Σμο κ. 3861/2010 (Ώ’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα 

Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

- Σμο άνενμο 4 ημο π.δ. 118/07 (Ώ΄150) 
- Σμο κ. 3548/2007 (Ώ’ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό 

θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- Σμο κ. 3469/2006 (Ώ’ 131) “Βεκζηυ Σοπμβναθείμ, Βθδιενίξ ηδξ Κοαενκήζεςξ ηαζ θμζπέξ δζαηάλεζξ” 

- Σμο κ. 2859/2000 (Ώ’ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», 
- Σμο κ.2690/1999 (Ώ' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” ηαζ 

ζδίςξ ηςκ άνενςκ 7 ηαζ 13 έςξ 15, 
- Σμο κ. 2121/1993 (Ώ' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”, 
- Σμο π.δ 28/2015 (Ώ' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”, 
- Σμο π.δ. 80/2016 (Ώ΄145) “Ώκάθδρδ οπμπνεχζεςκ απυ ημοξ Αζαηάηηεξ” 
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- Σμ ΠΑ 39/17 «Κακμκζζιυξ ελέηαζδξ Πνμδζηαζηζηχκ Πνμζθοβχκ εκχπζμκ ηδξ Ώνπήξ Βλέηαζδξ 

Πνμδζηαζηζηχκ Πνμζθοβχκ». 

- Σδκ απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Οζημκμιίαξ ηαζ Ώκάπηολδξ οπ’ ανζειυκ 56902/215//02-06-17 (ΐ’ 

1924) «Σεπκζηέξ θεπημιένεζεξ ηαζ δζαδζηαζίεξ θεζημονβίαξ ημο Βεκζημφ οζηήιαημξ Δθεηηνμκζηχκ 

Αδιμζίςκ οιαάζεςκ (Β..Δ.ΑΔ..).». 

- Σδκ απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Οζημκμιίαξ ηαζ Ώκάπηολδξ οπ’ ανζειυκ 57654//23-05-17 (ΐ’ 1781) 

«Ρφειζζδ εζδζηυηενςκ εειάηςκ θεζημονβίαξ ηαζ δζαπείνζζδξ ημο Κεκηνζημφ Δθεηηνμκζημφ Μδ- 

ηνχμο Αδιμζίςκ οιαάζεςκ (ΚΔΜΑΔ) ημο Τπμονβείμο Οζημκμιίαξ ηαζ Ώκάπηολδξ.» 

- Σδκ απυθαζδ ηςκ Τπμονβχκ ΑΕΚΏΕΟΤΝΔ, ΑΕΏΦΏΝΒΕΏ ΚΏΕ ΏΝΘΡΧΠΕΝΧΝ 

ΑΕΚΏΕΧΜΏΣΧΝ- ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ οπ’ανζει. 1191 «Καεμνζζιυξ ημο πνυκμο, ηνυπμο 

οπμθμβζζιμφ ηδξ δζαδζηαζίαξ παναηνάηδζδξ ηαζ απυδμζδξ ηδξ ηνάηδζδξ 0,06% οπέν ηδξ Ώνπήξ 

Βλέηαζδξ Πνμδζηαζηζηχκ Πνμζθοβχκ (Ώ.Β.Π.Π.), ηαεχξ ηαζ ηςκ θμζπχκ θεπημιενεζχκ εθανιμβήξ 

ηδξ παναβνάθμο 3, ημο άνενμο 350 ημο κ. 4412/2016» 

- Σμο Ν.4542/1-6-2018 Ροειίζεζξ ΒΚΏΠΤ 

- Σμο Ν.4605/2019 Σνμπμπμίδζδ δζαηάλεςκ ημο Ν.4412 – πνμζεήηδ κέςκ άνενςκ 

- ηςκ ζε εηηέθεζδ ηςκ ακςηένς κυιςκ εηδμεεζζχκ ηακμκζζηζηχκ πνάλεςκ, ηςκ θμζπχκ δζαηάλεςκ 

πμο ακαθένμκηαζ νδηά ή απμννέμοκ απυ ηα μνζγυιεκα ζηα ζοιααηζηά ηεφπδ ηδξ πανμφζαξ,  ηαεχξ 

ηαζ ημο ζοκυθμο ηςκ δζαηάλεςκ ημο αζθαθζζηζημφ, ενβαηζημφ, ημζκςκζημφ, πενζααθθμκηζημφ ηαζ 

θμνμθμβζημφ δζηαίμο πμο δζέπεζ ηδκ ακάεεζδ ηαζ εηηέθεζδ ηδξ πανμφζαξ ζφιααζδξ, έζης ηαζ ακ 

δεκ ακαθένμκηαζ νδηά παναπάκς. 

- Σδκ ιε ανζε.4425/15-3-2019 εκδιένςζδ ηδξ ΒΚΏΠΤ βζα ημκ πίκαηα πνμβναιιαηζζιμφ ημο 

δζαπεζνζζηζημφ έημοξ 2019 ημο Γεκζημφ Νμζμημιείμο Υίμο, μ μπμίμξ εβηνίεδηε ιε ηδκ 6/1-3-19 

απυθαζδ  ημο Α.. 

- Σδκ ιε ανζε.4425/15-3-2019 εκδιένςζδ ηδξ ΒΚΏΠΤ βζα ημκ πίκαηα πνμβναιιαηζζιμφ ημο 

δζαπεζνζζηζημφ έημοξ 2019 ημο Γεκζημφ Νμζμημιείμο Υίμο, μ μπμίμξ εβηνίεδηε ιε ηδκ 6/1-3-19 

απυθαζδ  ημο Α.. 

- ηδκ έβηνζζδ δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ ιε ηδκ αν.8/15-3-19 απυθαζδ Α.. ηαζ ηδκ έβηνζζδ ηδξ 

πνμιήεεζαξ απυ άπμρδ ζημπζιυηδηαξ ιε ηδκ αν.8/15-3-19 απυθαζδ Α.. 
- ηζξ απυ 27/3/19 ηαζ 30/4/19 δζααμοθεφζεζξ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ. 
- ηδκ έβηνζζδ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ ιε ηδκ αν.16/30-5-19 απυθαζδ Α.., 

- Σδκ ιε αν.18/01-07-19 απυθαζδ ημο Α ιε ηδκ μπμία εβηνίκεηαζ δ δζαηήνολδ ημο δζαβςκζζιμφ. 

1.5 Πνμεεζιία παναθααήξ πνμζθμνχκ ηαζ δζεκένβεζα δζαβςκζζιμφ  

Δ ηαηαθδηηζηή διενμιδκία παναθααήξ ηςκ πνμζθμνχκ είκαζ δ 23-07-19 ηαζ χνα 23:00 ι.ι 

Δ δζαδζηαζία εα δζεκενβδεεί ιε πνήζδ ηδξ πθαηθυνιαξ ημο Βεκζημφ οζηήιαημξ Δθεηηνμκζηχκ Αδιμζίςκ 

οιαάζεςκ (Β..Δ.Α.Δ..), δ μπμία είκαζ πνμζαάζζιδ ιέζς ηδξ Αζαδζηηοαηήξ πφθδξ 

www.promitheus.gov.gr , ηδκ 29-07-19, διένα Αεοηένα ηαζ χνα 10:00 π.ι  

1.6 Γδιμζζυηδηα 

Α. (Αζαηδνείηαζ ιυκμ βζα θυβμοξ ανίειδζδξ) 

Β. Γδιμζίεοζδ ζε εεκζηυ επίπεδμ 

Η προκιρυξθ και τμ πθήνεξ ηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ Αζαηήνολδξ ηαηαπςνήεδηε ζημ Κεκηνζηυ Δθεηηνμκζηυ 

Μδηνχμ Αδιμζίςκ οιαάζεςκ (ΚΔΜΑΔ).  

Σμ πθήνεξ ηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ Αζαηήνολδξ ηαηαπςνήεδηε αηυιδ ηαζ ζηδ δζαδζηηοαηή πφθδ ημο 

Β..Δ.ΑΔ..:  http://www.promitheus.gov.gr,  
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Πνμηήνολδ (πενίθδρδ ηδξ πανμφζαξ Αζαηήνολδξ) δδιμζζεφεηαζ ηαζ ζημκ Βθθδκζηυ Σφπμ, ζφιθςκα ιε ημ 

άνενμ 66 ημο Ν. 4412/2016 :  

1. Βθδιενίδα   ΥΕΧΣΕΚΔ ΑΕΏΦΏΝΒΕΏ  

Δ πνμηήνολδ (πενίθδρδ ηδξ πανμφζαξ Αζαηήνολδξ) υπςξ πνμαθέπεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ 16 ηδξ παναβνάθμο 

4 ημο άνενμο 2 ημο Ν. 3861/2010, ακανηήεδηε ζημ δζαδίηηομ, ζημκ ζζηυημπμ http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΕΏΤΓΒΕΏ)  

Δ Αζαηήνολδ εα ηαηαπςνδεεί ζημ δζαδίηηομ, ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ, ζηδ δζεφεοκζδ 

(URL)  www.xioshosp.gr 

Γ. Έλμδα δδιμζζεφζεςκ 

Δ δαπάκδ ηςκ δδιμζζεφζεςκ ζημκ Βθθδκζηυ Σφπμ αανφκεζ ημκ ακάδμπμ. 

1.7 Ανπέξ εθανιμγυιεκεξ ζηδ δζαδζηαζία ζφκαρδξ  

Οζ μζημκμιζημί θμνείξ δεζιεφμκηαζ υηζ: 

α) ηδνμφκ ηαζ εα ελαημθμοεήζμοκ κα ηδνμφκ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ, εθυζμκ επζθεβμφκ,  ηζξ 

οπμπνεχζεζξ ημοξ πμο απμννέμοκ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ, ημζκςκζημαζθαθζζηζηήξ ηαζ 

ενβαηζηήξ κμιμεεζίαξ, πμο έπμοκ εεζπζζηεί ιε ημ δίηαζμ ηδξ Έκςζδξ, ημ εεκζηυ δίηαζμ, ζοθθμβζηέξ 

ζοιαάζεζξ ή δζεεκείξ δζαηάλεζξ πενζααθθμκηζημφ, ημζκςκζημφ ηαζ ενβαηζημφ δζηαίμο, μζ μπμίεξ 

απανζειμφκηαζ ζημ Πανάνηδια Υ ημο Πνμζανηήιαημξ Ώ ημο κ. 4412/2016. Δ ηήνδζδ ηςκ εκ θυβς 

οπμπνεχζεςκ εθέβπεηαζ ηαζ αεααζχκεηαζ απυ ηα υνβακα πμο επζαθέπμοκ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ δδιμζίςκ 

ζοιαάζεςκ ηαζ ηζξ ανιυδζεξ δδιυζζεξ ανπέξ ηαζ οπδνεζίεξ πμο εκενβμφκ εκηυξ ηςκ μνίςκ ηδξ εοεφκδξ ηαζ 

ηδξ ανιμδζυηδηάξ ημοξ
.
  

α) δεκ εα εκενβήζμοκ αεέιζηα, πανάκμια ή ηαηαπνδζηζηά ηαε΄υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ ακάεεζδξ, 

αθθά ηαζ ηαηά ημ ζηάδζμ εηηέθεζδξ ηδξ ζφιααζδξ, εθυζμκ επζθεβμφκ 

β) θαιαάκμοκ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα βζα κα δζαθοθάλμοκ ηδκ ειπζζηεοηζηυηδηα ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο έπμοκ 

παναηηδνζζεεί ςξ ηέημζεξ. 

 

2. ΓΒΝΕΚΟΕ ΚΏΕ ΒΕΑΕΚΟΕ ΟΡΟΕ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 

2.1 Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

2.1.1 Έββναθα ηδξ ζφιααζδξ 

Σα έββναθα ηδξ πανμφζαξ δζαδζηαζίαξ ζφκαρδξ ζφιααζδξ  είκαζ ηα αηυθμοεα: 

  

1. δ πανμφζα Αζαηήνολδ ιε ηα Πανανηήιαηα πμο απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ αοηήξ 

2. δ πνμηήνολδ ζφιααζδξ (ΏΑΏΜ…………..) 

3. ημ  Σοπμπμζδιέκμ Έκηοπμ Τπεφεοκδξ Αήθςζδξ [ΣΒΤΑ] 

4. μζ ζοιπθδνςιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο ηοπυκ πανέπμκηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ, ζδίςξ ζπεηζηά 

ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ηα ζπεηζηά δζηαζμθμβδηζηά 

5. ημ ζπέδζμ ηδξ ζφιααζδξ ιε ηα Πανανηήιαηά ηδξ  

2.1.2 Δπζημζκςκία - Πνυζααζδ ζηα έββναθα ηδξ φιααζδξ 

θεξ μζ επζημζκςκίεξ ζε ζπέζδ ιε ηα ααζζηά ζημζπεία ηδξ δζαδζηαζίαξ ζφκαρδξ ηδξ ζφιααζδξ, ηαεχξ ηαζ 

υθεξ μζ ακηαθθαβέξ πθδνμθμνζχκ, ζδίςξ δ δθεηηνμκζηή οπμαμθή, εηηεθμφκηαζ ιε ηδ πνήζδ ηδξ πθαηθυνιαξ 

ημο Βεκζημφ οζηήιαημξ Δθεηηνμκζηχκ Αδιμζίςκ οιαάζεςκ (ΒΔΑΔ), ιέζς ηδξ Αζαδζηηοαηήξ πφθδξ 

www.promitheus.gov.gr ημο ςξ άκς ζοζηήιαημξ. 

2.1.3 Πανμπή Γζεοηνζκίζεςκ 

Σα ζπεηζηά αζηήιαηα πανμπήξ δζεοηνζκίζεςκ οπμαάθθμκηαζ δθεηηνμκζηά,  ημ ανβυηενμ δέηα (10) διένεξ 

πνζκ ηδκ ηαηαθδηηζηή διενμιδκία οπμαμθήξ πνμζθμνχκ ηαζ απακηχκηαζ ακηίζημζπα ζημ δζηηοαηυ ηυπμ ημο 

δζαβςκζζιμφ ιέζς ηδξ Αζαδζηηοαηήξ πφθδξ www.promitheus.gov.gr , ημο Β..Δ.ΑΔ.. Ώζηήιαηα πανμπήξ 
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ζοιπθδνςιαηζηχκ πθδνμθμνζχκ – δζεοηνζκίζεςκ  οπμαάθθμκηαζ απυ εββεβναιιέκμοξ  ζημ ζφζηδια 

μζημκμιζημφξ θμνείξ, δδθαδή απυ εηείκμοξ πμο δζαεέημοκ ζπεηζηά δζαπζζηεοηήνζα πμο ημοξ έπμοκ πμνδβδεεί 

(υκμια πνήζηδ ηαζ ηςδζηυ πνυζααζδξ) ηαζ απαναίηδηα ημ δθεηηνμκζηυ ανπείμ ιε ημ ηείιεκμ ηςκ 

ενςηδιάηςκ είκαζ δθεηηνμκζηά οπμβεβναιιέκμ. Ώζηήιαηα πανμπήξ δζεοηνζκήζεςκ πμο οπμαάθθμκηαζ είηε 

ιε άθθμ ηνυπμ είηε ημ δθεηηνμκζηυ ανπείμ πμο ηα ζοκμδεφεζ δεκ είκαζ δθεηηνμκζηά οπμβεβναιιέκμ, δεκ 

ελεηάγμκηαζ.  

Δ ακαεέημοζα ανπή ιπμνεί κα παναηείκεζ ηδκ πνμεεζιία παναθααήξ ηςκ πνμζθμνχκ, μφηςξ χζηε υθμζ μζ 

εκδζαθενυιεκμζ μζημκμιζημί θμνείξ κα ιπμνμφκ κα θάαμοκ βκχζδ υθςκ ηςκ ακαβηαίςκ πθδνμθμνζχκ βζα 

ηδκ ηαηάνηζζδ ηςκ πνμζθμνχκ ζηζξ αηυθμοεεξ πενζπηχζεζξ: 

α) υηακ, βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ, πνυζεεηεξ πθδνμθμνίεξ, ακ ηαζ γδηήεδηακ απυ ημκ μζημκμιζηυ θμνέα 

έβηαζνα, δεκ έπμοκ παναζπεεεί ημ ανβυηενμ έλζ (6) διένεξ πνζκ απυ ηδκ πνμεεζιία πμο μνίγεηαζ βζα ηδκ 

παναθααή ηςκ πνμζθμνχκ, α) υηακ ηα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ οθίζηακηαζ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ. 

Δ δζάνηεζα ηδξ πανάηαζδξ εα είκαζ ακάθμβδ ιε ηδ ζπμοδαζυηδηα ηςκ πθδνμθμνζχκ ή ηςκ αθθαβχκ. 

ηακ μζ πνυζεεηεξ πθδνμθμνίεξ δεκ έπμοκ γδηδεεί έβηαζνα ή δεκ έπμοκ ζδιαζία βζα ηδκ πνμεημζιαζία 

ηαηάθθδθςκ πνμζθμνχκ, δεκ απαζηείηαζ πανάηαζδ ηςκ πνμεεζιζχκ. 

2.1.4 Γθχζζα 

Σα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ έπμοκ ζοκηαπεεί ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα.   

Σοπυκ εκζηάζεζξ ή πνμδζηαζηζηέξ πνμζθοβέξ οπμαάθθμκηαζ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα. 

Οζ πνμζθμνέξ ηαζ ηα πενζθαιαακυιεκα ζε αοηέξ ζημζπεία ζοκηάζζμκηαζ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα ή 

ζοκμδεφμκηαζ απυ επίζδιδ ιεηάθναζή ημοξ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα. ηα αθθμδαπά δδιυζζα έββναθα ηαζ 

δζηαζμθμβδηζηά εθανιυγεηαζ δ οκεήηδ ηδξ Υάβδξ ηδξ 5δξ.10.1961, πμο ηονχεδηε ιε ημ κ. 1497/1984 

(Ώ΄188). Βζδζηά, ηα αθθμδαπά ζδζςηζηά έββναθα ιπμνμφκ κα ζοκμδεφμκηαζ απυ ιεηάθναζή ημοξ ζηδκ 

εθθδκζηή βθχζζα επζηονςιέκδ είηε απυ πνυζςπμ ανιυδζμ ηαηά ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ εεκζηήξ κμιμεεζίαξ είηε 

απυ πνυζςπμ ηαηά κυιμ ανιυδζμ ηδξ πχναξ ζηδκ μπμία έπεζ ζοκηαπεεί ημ έββναθμ.
. 
 

Σα απμδεζηηζηά έββναθα ζοκηάζζμκηαζ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα ή ζοκμδεφμκηαζ απυ επίζδιδ ιεηάθναζή 

ημοξ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα. ηα αθθμδαπά δδιυζζα έββναθα ηαζ δζηαζμθμβδηζηά εθανιυγεηαζ δ οκεήηδ 

ηδξ Υάβδξ ηδξ 5.10.1961, πμο ηονχεδηε ιε ημ κ. 1497/1984 (Ώ΄188).Βζδζηά, ηα αθθμδαπά ζδζςηζηά έββναθα 

ιπμνμφκ κα ζοκμδεφμκηαζ απυ ιεηάθναζή ημοξ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα επζηονςιέκδ είηε απυ πνυζςπμ 

ανιυδζμ ηαηά ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ εεκζηήξ κμιμεεζίαξ είηε απυ πνυζςπμ ηαηά κυιμ ανιυδζμ ηδξ πχναξ ζηδκ 

μπμία έπεζ ζοκηαπεεί ημ έββναθμ. 

Βκδιενςηζηά ηαζ ηεπκζηά θοθθάδζα ηαζ άθθα έκηοπα -εηαζνζηά ή ιδ- ιε εζδζηυ ηεπκζηυ πεξηερόκελν ιπμνμφκ 

κα οπμαάθθμκηαζ ηαζ ζε άθθδ βθχζζα, πςνίξ κα ζοκμδεφμκηαζ απυ ιεηάθναζδ ζηδκ εθθδκζηή. 

Κάεε ιμνθήξ επζημζκςκία ιε ηδκ ακαεέημοζα ανπή, ηαεχξ ηαζ ιεηαλφ αοηήξ ηαζ ημο ακαδυπμο, εα βίκμκηαζ 

οπμπνεςηζηά ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα. 

2.1.5 Δββοήζεζξ 

Οζ εββοδηζηέξ επζζημθέξ ηςκ παναβνάθςκ 2.2.2 ηαζ 4.1. εηδίδμκηαζ απυ πζζηςηζηά ζδνφιαηα πμο 

θεζημονβμφκ κυιζια ζηα ηνάηδ - ιέθδ ηδξ Έκςζδξ ή ημο Βονςπασημφ Οζημκμιζημφ Υχνμο ή ζηα ηνάηδ-

ιένδ ηδξ Α ηαζ έπμοκ, ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ, ημ δζηαίςια αοηυ. Μπμνμφκ, επίζδξ, κα 

εηδίδμκηαζ απυ ημ Β.Σ.Ώ.Ώ. - Σ..Μ.Β.Α.Β. ή κα πανέπμκηαζ ιε βναιιάηζμ ημο Σαιείμο Παναηαηαεδηχκ ηαζ 

Αακείςκ ιε παναηαηάεεζδ ζε αοηυ ημο ακηίζημζπμο πνδιαηζημφ πμζμφ. Ώκ ζοζηαεεί παναηαηαεήηδ ιε 

βναιιάηζμ παναηαηάεεζδξ πνεμβνάθςκ ζημ Σαιείμ Παναηαηαεδηχκ ηαζ Αακείςκ, ηα ημημιενίδζα ή 

ιενίζιαηα πμο θήβμοκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εββφδζδξ επζζηνέθμκηαζ ιεηά ηδ θήλδ ημοξ ζημκ οπέν μο δ 

εββφδζδ μζημκμιζηυ θμνέα. 

Οζ εββοδηζηέξ επζζημθέξ εηδίδμκηαζ ηαη’ επζθμβή ηςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ απυ έκακ ή πενζζζυηενμοξ 

εηδυηεξ ηδξ παναπάκς παναβνάθμο. 

Οζ εββοήζεζξ αοηέξ πενζθαιαάκμοκ ηαη’ εθάπζζημκ ηαζ επί πμζκή απυννζρδξ ηα αηυθμοεα ζημζπεία: α) ηδκ 

διενμιδκία έηδμζδξ, α) ημκ εηδυηδ, β) ηδκ ακαεέημοζα ανπή πνμξ ηδκ μπμία απεοεφκμκηαζ, δ) ημκ ανζειυ 

ηδξ εββφδζδξ, ε) ημ πμζυ πμο ηαθφπηεζ δ εββφδζδ, ζη) ηδκ πθήνδ επςκοιία, ημκ Ώ.Φ.Μ. ηαζ ηδ δζεφεοκζδ 

ημο μζημκμιζημφ θμνέα οπέν ημο μπμίμο εηδίδεηαζ δ εββφδζδ (ζηδκ πενίπηςζδ έκςζδξ ακαβνάθμκηαζ υθα 
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ηα παναπάκς βζα ηάεε ιέθμξ ηδξ έκςζδξ),  γ) ημοξ υνμοξ υηζ: αα) δ εββφδζδ πανέπεηαζ ακέηηθδηα ηαζ 

ακεπζθφθαηηα, μ δε εηδυηδξ παναζηείηαζ ημο δζηαζχιαημξ ηδξ δζαζνέζεςξ ηαζ ηδξ δζγήζεςξ, ηαζ αα) υηζ ζε 

πενίπηςζδ ηαηάπηςζδξ αοηήξ, ημ πμζυ ηδξ ηαηάπηςζδξ οπυηεζηαζ ζημ εηάζημηε ζζπφμκ ηέθμξ πανημζήιμο, 

δ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν ε) ηδκ 

διενμιδκία θήλδξ ή ημκ πνυκμ ζζπφμξ ηδξ εββφδζδξ, ζ) ηδκ ακάθδρδ οπμπνέςζδξ απυ ημκ εηδυηδ ηδξ 

εββφδζδξ κα ηαηααάθεζ ημ πμζυ ηδξ εββφδζδξ μθζηά ή ιενζηά εκηυξ πέκηε (5) διενχκ ιεηά απυ απθή 

έββναθδ εζδμπμίδζδ εηείκμο πνμξ ημκ μπμίμ απεοεφκεηαζ ηαζ ζα) ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ εββοήζεςκ ηαθήξ 

εηηέθεζδξ ηαζ πνμηαηααμθήξ, ημκ ανζειυ ηαζ ημκ ηίηθμ ηδξ ζπεηζηήξ ζφιααζδξ.  

Δ ακαεέημοζα ανπή δφκαηαζ κα επζημζκςκεί ιε ημοξ εηδυηεξ ηςκ εββοδηζηχκ επζζημθχκ πνμηεζιέκμο κα 

δζαπζζηχζεζ ηδκ εβηονυηδηά ημοξ. 

2.2 Γζηαίςια οιιεημπήξ - Κνζηήνζα Πμζμηζηήξ Δπζθμβήξ 

2.2.1 Γζηαίςια ζοιιεημπήξ  

1. Αζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηδ δζαδζηαζία ζφκαρδξ ηδξ πανμφζαξ ζφιααζδξ έπμοκ θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα 

ηαζ, ζε πενίπηςζδ εκχζεςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ, ηα ιέθδ αοηχκ, πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκα ζε: 

α) ηνάημξ-ιέθμξ ηδξ Έκςζδξ, 

α) ηνάημξ-ιέθμξ ημο Βονςπασημφ Οζημκμιζημφ Υχνμο (Β.Ο.Υ.), 

β) ηνίηεξ πχνεξ πμο έπμοκ οπμβνάρεζ ηαζ ηονχζεζ ηδ Α, ζημ ααειυ πμο δ οπυ ακάεεζδ δδιυζζα ζφιααζδ 

ηαθφπηεηαζ απυ ηα Πανανηήιαηα 1, 2, 4 ηαζ 5 ηαζ ηζξ βεκζηέξ ζδιεζχζεζξ ημο ζπεηζημφ ιε ηδκ Έκςζδ 

Πνμζανηήιαημξ I ηδξ ςξ άκς οιθςκίαξ, ηαεχξ ηαζ  

δ) ζε ηνίηεξ πχνεξ πμο δεκ ειπίπημοκ ζηδκ πενίπηςζδ β΄ ηδξ πανμφζαξ παναβνάθμο ηαζ έπμοκ ζοκάρεζ 

δζιενείξ ή πμθοιενείξ ζοιθςκίεξ ιε ηδκ Έκςζδ ζε εέιαηα δζαδζηαζζχκ ακάεεζδξ δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ. 

2. Οζ εκχζεζξ μζημκμιζηχκ θμνέςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ πνμζςνζκχκ ζοιπνάλεςκ, δεκ 

απαζηείηαζ κα πενζαθδεμφκ ζοβηεηνζιέκδ κμιζηή ιμνθή βζα ηδκ οπμαμθή πνμζθμνάξ.  

3. ηζξ πενζπηχζεζξ οπμαμθήξ πνμζθμνάξ απυ έκςζδ μζημκμιζηχκ θμνέςκ, υθα ηα ιέθδ ηδξ εοεφκμκηαζ 

έκακηζ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ αθθδθέββοα ηαζ εζξ μθυηθδνμ.
 
  

2.2.2 Δββφδζδ ζοιιεημπήξ 

2.2.2.1. Γζα ηδκ έβηονδ ζοιιεημπή ζηδ δζαδζηαζία ζφκαρδξ ηδξ πανμφζαξ ζφιααζδξ, ηαηαηίεεηαζ απυ ημοξ 

ζοιιεηέπμκηεξ μζημκμιζημφξ θμνείξ (πνμζθένμκηεξ),  εββοδηζηή επζζημθή ζοιιεημπήξ, πμο ακένπεηαζ ζε 

πμζμζηυ 2% ημο ηαεανμφ πμζμφ ηςκ πνμζθενμιέκςκ εζδχκ. 

ηδκ πενίπηςζδ έκςζδξ μζημκμιζηχκ θμνέςκ, δ εββφδζδ ζοιιεημπήξ πενζθαιαάκεζ ηαζ ημκ υνμ υηζ δ 

εββφδζδ ηαθφπηεζ ηζξ οπμπνεχζεζξ υθςκ ηςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ έκςζδ. 

Δ εββφδζδ ζοιιεημπήξ πνέπεζ κα ζζπφεζ ημοθάπζζημκ βζα ηνζάκηα (30) διένεξ ιεηά ηδ θήλδ ημο πνυκμο 

ζζπφμξ ηδξ πνμζθμνάξ ημο άνενμο 2.4.5 ηδξ πανμφζαξ, ήημζ ιέπνζ 28-08-2020 άθθςξ δ πνμζθμνά 

απμννίπηεηαζ. Δ ακαεέημοζα ανπή ιπμνεί, πνζκ ηδ θήλδ ηδξ πνμζθμνάξ, κα γδηά απυ ημκ πνμζθένμκηα κα 

παναηείκεζ, πνζκ ηδ θήλδ ημοξ, ηδ δζάνηεζα ζζπφμξ ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ ηδξ εββφδζδξ ζοιιεημπήξ. 

2.2.2.2. Δ εββφδζδ ζοιιεημπήξ επζζηνέθεηαζ ζημκ ακάδμπμ ιε ηδκ πνμζηυιζζδ ηδξ εββφδζδξ ηαθήξ 

εηηέθεζδξ.  

Δ εββφδζδ ζοιιεημπήξ επζζηνέθεηαζ ζημοξ θμζπμφξ πνμζθένμκηεξ ζφιθςκα ιε ηα εζδζηυηενα μνζγυιεκα 

ζημ άνενμ 72 ημο κ. 4412/2016 υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ πεν. 4 ημο άνενμο 107 ημο κ.4497/2017 (Ώ΄171) 

2.2.2.3. Δ εββφδζδ ζοιιεημπήξ ηαηαπίπηεζ, ακ μ πνμζθένςκ απμζφνεζ ηδκ πνμζθμνά ημο ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ζζπφμξ αοηήξ, πανέπεζ ρεοδή ζημζπεία ή πθδνμθμνίεξ πμο ακαθένμκηαζ ζηα άνενα 2.2.3 έςξ 2.2.8,  δεκ 

πνμζημιίζεζ εβηαίνςξ ηα πνμαθεπυιεκα απυ ηδκ πανμφζα δζηαζμθμβδηζηά ή δεκ πνμζέθεεζ εβηαίνςξ βζα 

οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ. 
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2.2.3 Λυβμζ απμηθεζζιμφ 

Ώπμηθείεηαζ απυ ηδ ζοιιεημπή ζηδκ πανμφζα δζαδζηαζία ζφκαρδξ ζφιααζδξ (δζαβςκζζιυ) πνμζθένςκ 

μζημκμιζηυξ θμνέαξ, εθυζμκ ζοκηνέπεζ ζημ πνυζςπυ ημο (εάκ πνυηεζηαζ βζα ιειμκςιέκμ θοζζηυ ή κμιζηυ 

πνυζςπμ) ή ζε έκα απυ ηα ιέθδ ημο (εάκ πνυηεζηαζ βζα έκςζδ μζημκμιζηχκ θμνέςκ) έκαξ ή πενζζζυηενμζ 

απυ ημοξ αηυθμοεμοξ θυβμοξ: 

2.2.3.1.  ηακ οπάνπεζ ζε αάνμξ ημο αιεηάηθδηδ ηαηαδζηαζηζηή απυθαζδ βζα έκακ απυ ημοξ αηυθμοεμοξ 

θυβμοξ:  

α) ζοιιεημπή ζε εβηθδιαηζηή μνβάκςζδ, υπςξ αοηή μνίγεηαζ ζημ άνενμ 2 ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 

2008/841/ΑΒΤ ημο οιαμοθίμο ηδξ 24δξ Οηηςανίμο 2008, βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο μνβακςιέκμο 

εβηθήιαημξ (ΒΒ L 300 ηδξ 11.11.2008 ζ.42),  

α) δςνμδμηία, υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 3 ηδξ ζφιααζδξ πενί ηδξ ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ δζαθεμνάξ ζηδκ μπμία 

εκέπμκηαζ οπάθθδθμζ ηςκ Βονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ ή ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ ηδξ Έκςζδξ (ΒΒ C 195 ηδξ 

25.6.1997, ζ. 1) ηαζ ζηδκ πανάβναθμ 1 ημο άνενμο 2 ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 2003/568/ΑΒΤ ημο οιαμοθίμο 

ηδξ 22αξ Εμοθίμο 2003, βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ δςνμδμηίαξ ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα (ΒΒ L 192 ηδξ 

31.7.2003, ζ. 54), ηαεχξ ηαζ υπςξ μνίγεηαζ ζηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία ή ζημ εεκζηυ δίηαζμ ημο μζημκμιζημφ 

θμνέα,  

β) απάηδ, ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 1 ηδξ ζφιααζδξ ζπεηζηά ιε ηδκ πνμζηαζία ηςκ μζημκμιζηχκ 

ζοιθενυκηςκ ηςκ Βονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ (ΒΒ C 316 ηδξ 27.11.1995, ζ. 48), δ μπμία ηονχεδηε ιε ημ κ. 

2803/2000 (Ώ΄ 48),  

δ) ηνμιμηναηζηά εβηθήιαηα ή εβηθήιαηα ζοκδευιεκα ιε ηνμιμηναηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ μνίγμκηαζ, 

ακηζζημίπςξ, ζηα άνενα 1 ηαζ 3 ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 2002/475/ΑΒΤ ημο οιαμοθίμο ηδξ 13δξ Εμοκίμο 

2002, βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ (ΒΒ L 164 ηδξ 22.6.2002, ζ. 3) ή δεζηή αοημονβία ή 

ζοκένβεζα ή απυπεζνα δζάπναλδξ εβηθήιαημξ, υπςξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 4 αοηήξ,  

ε) κμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ ή πνδιαημδυηδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ, υπςξ αοηέξ 

μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 1 ηδξ Οδδβίαξ 2005/60/ΒΚ ημο Βονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 

26δξ Οηηςανίμο 2005, ζπεηζηά ιε ηδκ πνυθδρδ ηδξ πνδζζιμπμίδζδξ ημο πνδιαημπζζηςηζημφ ζοζηήιαημξ 

βζα ηδ κμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηδ πνδιαημδυηδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ (ΒΒ 

L 309 ηδξ 25.11.2005, ζ. 15), δ μπμία εκζςιαηχεδηε ζηδκ εεκζηή κμιμεεζία ιε ημ κ. 3691/2008 (Ώ΄ 166), 

ζη) παζδζηή ενβαζία ηαζ άθθεξ ιμνθέξ ειπμνίαξ ακενχπςκ, υπςξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 2 ηδξ Οδδβίαξ 

2011/36/ΒΒ ημο Βονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 5δξ Ώπνζθίμο 2011, βζα ηδκ πνυθδρδ 

ηαζ ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ειπμνίαξ ακενχπςκ ηαζ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ εοιάηςκ ηδξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ 

ακηζηαηάζηαζδ ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 2002/629/ΑΒΤ ημο οιαμοθίμο (ΒΒ L 101 ηδξ 15.4.2011, ζ. 1), δ 

μπμία εκζςιαηχεδηε ζηδκ εεκζηή κμιμεεζία ιε ημ κ. 4198/2013 (Ώ΄ 215). 

Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ απμηθείεηαζ, επίζδξ, υηακ ημ πνυζςπμ εζξ αάνμξ ημο μπμίμο εηδυεδηε ηεθεζίδζηδ 

ηαηαδζηαζηζηή απυθαζδ είκαζ ιέθμξ ημο δζμζηδηζημφ, δζεοεοκηζημφ ή επμπηζημφ μνβάκμο ημο ή έπεζ ελμοζία 

εηπνμζχπδζδξ, θήρδξ απμθάζεςκ ή εθέβπμο ζε αοηυ. 

ηζξ πενζπηχζεζξ εηαζνεζχκ πενζμνζζιέκδξ εοεφκδξ (Β.Π.Β.) ηαζ πνμζςπζηχκ εηαζνεζχκ (Ο.Β. ηαζ Β.Β.)ηαζ 

IKE ζδζςηζηχκ ηεθαθαζμοπζηχκ εηαζνεζχκ, δ οπμπνέςζδ ημο πνμδβμφιεκμο εδαθίμο  αθμνά ηαη’ εθάπζζημκ 

ζημοξ δζαπεζνζζηέξ. 

ηζξ πενζπηχζεζξ ακςκφιςκ εηαζνεζχκ (Ώ.Β.), δ οπμπνέςζδ ημο πνμδβμφιεκμο εδαθίμο αθμνά ηαη’ 

εθάπζζημκ ημκ Αζεοεφκμκηα φιαμοθμ, ηαεχξ ηαζ υθα ηα ιέθδ ημο Αζμζηδηζημφ οιαμοθίμο. 

ηζξ πενζπηχζεζξ οκεηαζνζζιχκ, δ οπμπνέςζδ ημο πνμδβμφιεκμο εδαθίμο αθμνά ζηα ιέθδ ημο 

Αζμζηδηζημφ οιαμοθίμο 

ε υθεξ ηζξ οπυθμζπεξ πενζπηχζεζξ κμιζηχκ πνμζχπςκ, δ οπμπνέςζδ ηςκ πνμδβμφιεκςκ εδαθίςκ αθμνά 

ζημοξ κυιζιμοξ εηπνμζχπμοξ ημοξ. 

Βάκ ζηζξ ςξ άκς πενζπηχζεζξ (α) έςξ (ζη) δ πενίμδμξ απμηθεζζιμφ δεκ έπεζ ηαεμνζζηεί ιε αιεηάηθδηδ 

απυθαζδ, αοηή ακένπεηαζ ζε πέκηε (5) έηδ απυ ηδκ διενμιδκία ηδξ ηαηαδίηδξ ιε αιεηάηθδηδ απυθαζδ. 

2.2.3.2. ηακ μ πνμζθένςκ έπεζ αεεηήζεζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο υζμκ αθμνά ζηδκ ηαηααμθή θυνςκ ή 

εζζθμνχκ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ ηαζ αοηυ έπεζ δζαπζζηςεεί απυ δζηαζηζηή ή δζμζηδηζηή απυθαζδ ιε 
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ηεθεζίδζηδ ηαζ δεζιεοηζηή ζζπφ, ζφιθςκα ιε δζαηάλεζξ ηδξ πχναξ υπμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμξ  ή ηδκ εεκζηή 

κμιμεεζία  ή/ηαζ υηακ δ ακαεέημοζα ανπή ιπμνεί κα απμδείλεζ ιε ηα ηαηάθθδθα ιέζα υηζ μ πνμζθένςκ έπεζ 

αεεηήζεζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο υζμκ αθμνά ηδκ ηαηααμθή θυνςκ ή εζζθμνχκ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ. 

Ώκ μ πνμζθένςκ είκαζ Έθθδκαξ πμθίηδξ ή έπεζ ηδκ εβηαηάζηαζή ημο ζηδκ Βθθάδα, μζ οπμπνεχζεζξ ημο πμο 

αθμνμφκ ηζξ εζζθμνέξ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ ηαθφπημοκ ηυζμ ηδκ ηφνζα υζμ ηαζ ηδκ επζημονζηή αζθάθζζδ. 

Αεκ απμηθείεηαζ μ πνμζθένςκ μζημκμιζηυξ θμνέαξ, υηακ έπεζ εηπθδνχζεζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο είηε 

ηαηααάθθμκηαξ ημοξ θυνμοξ ή ηζξ εζζθμνέξ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ πμο μθείθεζ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ, 

ηαηά πενίπηςζδ, ηςκ δεδμοθεοιέκςκ ηυηςκ ή ηςκ πνμζηίιςκ είηε οπαβυιεκμξ ζε δεζιεοηζηυ δζαηακμκζζιυ 

βζα ηδκ ηαηααμθή ημοξ.  

2.2.3.3. Καη' ελαίνεζδ μ πνμζθένςκ δεκ απμηθείεηαζ, υηακ μ απμηθεζζιυξ, ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 

2.2.3.2, εα ήηακ ζαθχξ δοζακάθμβμξ, ζδίςξ υηακ ιυκμ ιζηνά πμζά ηςκ θυνςκ ή ηςκ εζζθμνχκ ημζκςκζηήξ 

αζθάθζζδξ δεκ έπμοκ ηαηααθδεεί ή υηακ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ εκδιενχεδηε ζπεηζηά ιε ημ αηνζαέξ πμζυ 

πμο μθείθεηαζ θυβς αεέηδζδξ ηςκ οπμπνεχζεχκ ημο υζμκ αθμνά ζηδκ ηαηααμθή θυνςκ ή εζζθμνχκ 

ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ ζε πνυκμ ηαηά ημκ μπμίμ δεκ είπε ηδ δοκαηυηδηα κα θάαεζ ιέηνα, ζφιθςκα ιε ημ 

ηεθεοηαίμ εδάθζμ ηδξ παν. 2 ημο άνενμο 73 κ. 4412/2016, πνζκ απυ ηδκ εηπκμή ηδξ πνμεεζιίαξ ηδξ 

πνμεεζιίαξ οπμαμθήξ πνμζθμνάξ 

2.2.3.4. Ώπμηθείεηαζ απυ ηδ ζοιιεημπή ζηδ δζαδζηαζία ζφκαρδξ ηδξ πανμφζαξ ζφιααζδξ, πνμζθένςκ 

μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζε μπμζαδήπμηε απυ ηζξ αηυθμοεεξ ηαηαζηάζεζξ:  

(α) εάκ έπεζ αεεηήζεζ ηζξ οπμπνεχζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζηδκ παν. 2 ημο άνενμο 18 ημο κ. 4412/2016,  

(α) εάκ ηεθεί οπυ πηχπεοζδ ή έπεζ οπαπεεί ζε δζαδζηαζία ελοβίακζδξ ή εζδζηήξ εηηαεάνζζδξ ή ηεθεί οπυ 

ακαβηαζηζηή δζαπείνζζδ απυ εηηαεανζζηή ή απυ ημ δζηαζηήνζμ ή έπεζ οπαπεεί ζε δζαδζηαζία πηςπεοηζημφ 

ζοιαζααζιμφ ή έπεζ ακαζηείθεζ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ ημο δναζηδνζυηδηεξ ή εάκ ανίζηεηαζ ζε μπμζαδήπμηε 

ακάθμβδ ηαηάζηαζδ πνμηφπημοζα απυ πανυιμζα δζαδζηαζία, πνμαθεπυιεκδ ζε εεκζηέξ δζαηάλεζξ κυιμο. Δ 

ακαεέημοζα ανπή ιπμνεί κα ιδκ απμηθείεζ έκακ μζημκμιζηυ θμνέα μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ζε ιία εη ηςκ 

ηαηαζηάζεςκ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή, οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ απμδεζηκφεζ υηζ μ εκ θυβς 

θμνέαξ είκαζ ζε εέζδ κα εηηεθέζεζ ηδ ζφιααζδ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ ηαζ ηα ιέηνα 

βζα ηδ ζοκέπζζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ ημο θεζημονβίαξ,  

(β) οπάνπμοκ επανηχξ εφθμβεξ εκδείλεζξ πμο μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια υηζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζοκήρε 

ζοιθςκίεξ ιε άθθμοξ μζημκμιζημφξ θμνείξ ιε ζηυπμ ηδ ζηνέαθςζδ ημο ακηαβςκζζιμφ,  

δ) εάκ ιία ηαηάζηαζδ ζφβηνμοζδξ ζοιθενυκηςκ ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 24 ημο κ. 4412/2016 δεκ 

ιπμνεί κα εεναπεοεεί απμηεθεζιαηζηά ιε άθθα, θζβυηενμ πανειααηζηά, ιέζα,  

(ε) εάκ ιία ηαηάζηαζδ ζηνέαθςζδξ ημο ακηαβςκζζιμφ απυ ηδκ πνυηενδ ζοιιεημπή ημο μζημκμιζημφ θμνέα 

ηαηά ηδκ πνμεημζιαζία ηδξ δζαδζηαζίαξ ζφκαρδξ ζφιααζδξ, ηαηά ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 48 ημο κ. 

4412/2016, δεκ ιπμνεί κα εεναπεοεεί ιε άθθα, θζβυηενμ πανειααηζηά, ιέζα,  

(ζη) εάκ έπεζ επζδείλεζ ζμαανή ή επακαθαιαακυιεκδ πθδιιέθεζα ηαηά ηδκ εηηέθεζδ μοζζχδμοξ απαίηδζδξ 

ζημ πθαίζζμ πνμδβμφιεκδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ, πνμδβμφιεκδξ ζφιααζδξ ιε ακαεέημκηα θμνέα ή 

πνμδβμφιεκδξ ζφιααζδξ παναπχνδζδξ πμο είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ πνυςνδ ηαηαββεθία ηδξ πνμδβμφιεκδξ 

ζφιααζδξ, απμγδιζχζεζξ ή άθθεξ πανυιμζεξ ηονχζεζξ,  

(γ) εάκ έπεζ ηνζεεί έκμπμξ ζμαανχκ ρεοδχκ δδθχζεςκ ηαηά ηδκ πανμπή ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο απαζημφκηαζ 

βζα ηδκ ελαηνίαςζδ ηδξ απμοζίαξ ηςκ θυβςκ απμηθεζζιμφ ή ηδκ πθήνςζδ ηςκ ηνζηδνίςκ επζθμβήξ, έπεζ 

απμηνφρεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ αοηέξ ή δεκ είκαζ ζε εέζδ κα πνμζημιίζεζ ηα δζηαζμθμβδηζηά πμο απαζημφκηαζ 

ηαη’ εθανιμβή ημο άνενμο 2.2.9.2 ηδξ πανμφζαξ,  

(δ) εάκ επζπείνδζε κα επδνεάζεζ ιε αεέιζημ ηνυπμ ηδ δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ, 

κα απμηηήζεζ ειπζζηεοηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο εκδέπεηαζ κα ημο απμθένμοκ αεέιζημ πθεμκέηηδια ζηδ 

δζαδζηαζία ζφκαρδξ ζφιααζδξ ή κα πανάζπεζ ελ αιεθείαξ παναπθακδηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο εκδέπεηαζ κα 

επδνεάζμοκ μοζζςδχξ ηζξ απμθάζεζξ πμο αθμνμφκ ημκ απμηθεζζιυ, ηδκ επζθμβή ή ηδκ ακάεεζδ,  

(ε) εάκ έπεζ δζαπνάλεζ ζμαανυ επαββεθιαηζηυ πανάπηςια, ημ μπμίμ εέηεζ εκ αιθζαυθς ηδκ αηεναζυηδηά ημο, 

βζα ημ μπμίμ ημο επζαθήεδηε πμζκή πμο ημο ζηενεί ημ δζηαίςια ζοιιεημπήξ ζε δζαδζηαζία ζφκαρδξ 

ζφιααζδξ δδιμζίςκ ένβςκ ηαζ ηαηαθαιαάκεζ ηδ ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία.  
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Δ ακαεέημοζα ανπή ιπμνεί κα ιδκ απμηθείεζ έκακ μζημκμιζηυ θμνέα, μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ζε ιζα εη ηςκ 

ηαηαζηάζεςκ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ πενίπηςζδ α΄ ηδξ παν. 4, οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ απμδεδεζβιέκα μ εκ 

θυβς θμνέαξ είκαζ ζε εέζδ κα εηηεθέζεζ ηδ ζφιααζδ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ ηαζ ηα 

ιέηνα βζα ηδ ζοκέπζζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ ημο θεζημονβίαξ  

Βάκ ζηζξ ςξ άκς πενζπηχζεζξ (α) έςξ (δ)  δ πενίμδμξ απμηθεζζιμφ δεκ έπεζ ηαεμνζζηεί ιε αιεηάηθδηδ 

απυθαζδ, αοηή ακένπεηαζ ζε ηνία (3) έηδ απυ ηδκ διενμιδκία ημο ζπεηζημφ βεβμκυημξ. 

2.2.3.5. Ο πνμζθένςκ απμηθείεηαζ ζε μπμζμδήπμηε πνμκζηυ ζδιείμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ 

ζφκαρδξ ηδξ πανμφζαξ ζφιααζδξ, υηακ απμδεζηκφεηαζ υηζ ανίζηεηαζ, θυβς πνάλεςκ ή παναθείρεχκ ημο, 

είηε πνζκ είηε ηαηά ηδ δζαδζηαζία, ζε ιία απυ ηζξ ςξ άκς πενζπηχζεζξ  

2.2.3.6. Πνμζθένςκ μζημκμιζηυξ θμνέαξ πμο ειπίπηεζ ζε ιζα απυ ηζξ ηαηαζηάζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ 

παναβνάθμοξ 2.2.3.1 ηαζ 2.2.3.4 ιπμνεί κα πνμζημιίγεζ ζημζπεία πνμηεζιέκμο κα απμδείλεζ υηζ ηα ιέηνα πμο 

έθααε επανημφκ βζα κα απμδείλμοκ ηδκ αλζμπζζηία ημο, πανυηζ ζοκηνέπεζ μ ζπεηζηυξ θυβμξ απμηθεζζιμφ 

(αοηoηάεανζδ). Βάκ ηα ζημζπεία ηνζεμφκ επανηή, μ εκ θυβς μζημκμιζηυξ θμνέαξ δεκ απμηθείεηαζ απυ ηδ 

δζαδζηαζία ζφκαρδξ ζφιααζδξ. Σα ιέηνα πμο θαιαάκμκηαζ απυ ημοξ μζημκμιζημφξ θμνείξ αλζμθμβμφκηαζ ζε 

ζοκάνηδζδ ιε ηδ ζμαανυηδηα ηαζ ηζξ ζδζαίηενεξ πενζζηάζεζξ ημο πμζκζημφ αδζηήιαημξ ή ημο παναπηχιαημξ. 

Ώκ ηα ιέηνα ηνζεμφκ ακεπανηή, βκςζημπμζείηαζ ζημκ μζημκμιζηυ θμνέα ημ ζηεπηζηυ ηδξ απυθαζδξ αοηήξ. 

Οζημκμιζηυξ θμνέαξ πμο έπεζ απμηθεζζηεί, ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ, ιε ηεθεζίδζηδ απυθαζδ, ζε 

εεκζηυ επίπεδμ, απυ ηδ ζοιιεημπή ζε δζαδζηαζίεξ ζφκαρδξ ζφιααζδξ ή ακάεεζδξ παναπχνδζδξ δεκ ιπμνεί 

κα ηάκεζ πνήζδ ηδξ ακςηένς δοκαηυηδηαξ ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο απμηθεζζιμφ πμο μνίγεηαζ ζηδκ εκ θυβς 

απυθαζδ. 

2.2.3.7. Δ απυθαζδ βζα ηδκ δζαπίζηςζδ ηδξ επάνηεζαξ ή ιδ ηςκ επακμνεςηζηχκ ιέηνςκ ηαηά ηδκ 

πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ εηδίδεηαζ ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηζξ παν. 8 ηαζ 9 ημο άνενμο 73 ημο κ. 

4412/2016. 

2.2.3.8. Οζημκμιζηυξ θμνέαξ, ζημκ μπμίμ έπεζ επζαθδεεί, ιε ηδκ ημζκή οπμονβζηή απυθαζδ ημο άνενμο 74 

ημο κ. 4412/2016, δ πμζκή ημο απμηθεζζιμφ απμηθείεηαζ αοημδίηαζα ηαζ απυ ηδκ πανμφζα δζαδζηαζία 

ζφκαρδξ ηδξ ζφιααζδξ. 

 

Κνζηήνζα Δπζθμβήξ 

2.2.4 Καηαθθδθυθδηα άζηδζδξ επαββεθιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ  

Οζ μζημκμιζημί θμνείξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδ δζαδζηαζία ζφκαρδξ ηδξ πανμφζαξ ζφιααζδξ απαζηείηαζ κα 

αζημφκ ειπμνζηή ή αζμιδπακζηή ή αζμηεπκζηή δναζηδνζυηδηα ζοκαθή ιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ πνμιήεεζαξ.  Οζ 

μζημκμιζημί θμνείξ πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμζ ζε ηνάημξ ιέθμξ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ απαζηείηαζ κα είκαζ 

εββεβναιιέκμζ ζε έκα απυ ηα επαββεθιαηζηά ή ειπμνζηά ιδηνχα πμο ηδνμφκηαζ ζημ ηνάημξ εβηαηάζηαζήξ 

ημοξ ή κα ζηακμπμζμφκ μπμζαδήπμηε άθθδ απαίηδζδ μνίγεηαζ ζημ Πανάνηδια XI ημο Πνμζανηήιαημξ Ώ΄ ημο 

κ. 4412/2016. ηδκ πενίπηςζδ μζημκμιζηχκ θμνέςκ εβηαηεζηδιέκςκ ζε ηνάημξ ιέθμοξ ημο Βονςπασημφ 

Οζημκμιζημφ Υχνμο (Β.Ο.Υ) ή ζε ηνίηεξ πχνεξ πμο πνμζπςνήζεζ ζηδ Α, ή ζε ηνίηεξ πχνεξ πμο δεκ 

ειπίπημοκ ζηδκ πνμδβμφιεκδ πενίπηςζδ ηαζ έπμοκ ζοκάρεζ δζιενείξ ή πμθοιενείξ ζοιθςκίεξ ιε ηδκ Έκςζδ 

ζε εέιαηα δζαδζηαζζχκ ακάεεζδξ δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ, απαζηείηαζ κα είκαζ εββεβναιιέκμζ ζε ακηίζημζπα 

επαββεθιαηζηά ή ειπμνζηά ιδηνχα. Οζ εβηαηεζηδιέκμζ ζηδκ Βθθάδα μζημκμιζημί θμνείξ απαζηείηαζ κα είκαζ 

εββεβναιιέκμζ ζημ ΐζμηεπκζηυ ή Βιπμνζηυ ή ΐζμιδπακζηυ Βπζιεθδηήνζμ. 

 

2.2.5 Οζημκμιζηή ηαζ πνδιαημμζημκμιζηή επάνηεζα 

 

ζμκ αθμνά ηδκ μζημκμιζηή ηαζ πνδιαημμζημκμιζηή επάνηεζα βζα ηδκ πανμφζα δζαδζηαζία ζφκαρδξ 

ζφιααζδξ, μζ μζημκμιζημί θμνείξ απαζηείηαζ κα δζαεέημοκ ιέζμ βεκζηυ εηήζζμ ηφηθμ ενβαζζχκ βζα ηα ηνία 

ηεθεοηαία έηδ ίζμ ιε ημ φρμξ ημο ζοκμθζημφ πνμτπμθμβζζιμφ ηδξ πανμφζαξ δζαηήνολδξ ιε ΦΠΏ. 

2.2.6 Σεπκζηή ηαζ επαββεθιαηζηή ζηακυηδηα  

ζμκ αθμνά ζηδκ ηεπκζηή ηαζ επαββεθιαηζηή ζηακυηδηα βζα ηδκ πανμφζα δζαδζηαζία ζφκαρδξ ζφιααζδξ, μζ 

μζημκμιζημί θμνείξ απαζηείηαζ κα δζαεέημοκ ηαηάθμβμ ηονζυηενςκ παναδυζεςκ ηδκ ηεθεοηαία ηνζεηία . 

19PROC005224438 2019-07-04



 

Σελίδα 13 

2.2.7 Πνυηοπα δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ ηαζ πνυηοπα πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ  

Οζ μζημκμιζημί θμνείξ βζα ηδκ πανμφζα δζαδζηαζία ζφκαρδξ ζφιααζδξ μθείθμοκ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηα 

ακηίζημζπα ISO εθυζμκ απαζημφκηαζ/γδημφκηαζ. 

2.2.8 ηήνζλδ ζηδκ ζηακυηδηα ηνίηςκ  
ηα πθαίζζα ακάεεζδξ ηαζ εηηέθεζδξ ηδξ πανμφζαξ ζφιααζδξ πνμιδεεζχκ, μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ δεκ 

επζηνέπεηαζ κα ακαεέζεζ ηιήια ηδξ ζφιααζδξ πνμιήεεζαξ ζε οπενβμθάαμ.  

Χζηυζμ ζηδκ πενίπηςζδ πνμζθμνάξ απυ εκχζεζξ μζημκμιζηχκ θμνέςκ, ιπμνμφκ κα ζηδνίγμκηαζ ζηζξ 

ζηακυηδηεξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζηδκ έκςζδ. 

 2.2.9 Κακυκεξ απυδεζλδξ πμζμηζηήξ επζθμβήξ 

2.2.9.1 Πνμηαηανηηζηή απυδεζλδ ηαηά ηδκ οπμαμθή πνμζθμνχκ  

Πνμξ πνμηαηανηηζηή απυδεζλδ υηζ μζ πνμζθένμκηεξ μζημκμιζημί θμνείξ: α) δεκ ανίζημκηαζ ζε ιία απυ ηζξ 

ηαηαζηάζεζξ ηδξ παναβνάθμο 2.2.3 ηαζ α) πθδνμφκ ηα ζπεηζηά ηνζηήνζα επζθμβήξ ηςκ παναβνάθςκ 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 ηαζ 2.2.7 ηδξ πανμφζδξ, πνμζημιίγμοκ ηαηά ηδκ οπμαμθή ηδξ πνμζθμνάξ ημοξ ςξ 

δζηαζμθμβδηζηυ ζοιιεημπήξ, ημ πνμαθεπυιεκμ απυ ημ άνενμ 79 παν. 4 ημο κ. 4412/2016 Σοπμπμζδιέκμ 

Έκηοπμ Τπεφεοκδξ Γήθςζδξ (ΣΔΤΓ) (ΐ/3698/16-11-2016), ζφιθςκα ιε ημ επζζοκαπηυιεκμ ζηδκ 

πανμφζα Πανάνηδια ΕΕ ημ μπμίμ απμηεθεί εκδιενςιέκδ οπεφεοκδ δήθςζδ, ιε ηζξ ζοκέπεζεξ ημο κ. 

1599/1986. 

Σμ ΣΒΤΑ ηαηανηίγεηαζ απυ ηζξ ακαεέημοζεξ ανπέξ αάζεζ ημο ηοπμπμζδιέκμο εκηφπμο ημο Πανανηήιαημξ Ώ 

ηδξ Ώπυθαζδξ 158/2016 ηδξ ΒΏΏΑΔΤ ηαζ ζοιπθδνχκεηαζ απυ ημοξ πνμζθένμκηεξ μζημκμιζημφξ θμνείξ 

ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ Καηεοεοκηήνζαξ Οδδβίαξ 15/2016 (ΏΑΏ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΐ-ΏΚΔ). Σμ ΣΒΤΑ ζε 

επελενβάζζιδ ιμνθή είκαζ ακανηδιέκμ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ ΒΏΏΑΔΤ (www.eaadhsy.gr ) ηαζ 

(www.hsppa.gr ). 

Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ ζημ Μένμξ ΙV (Κνζηήνζα Δπζθμβήξ) ημο ΣΔΤΓ μζ μζημκμιζημί θμνείξ εα 

ζοιπθδνχζμοκ ΜΟΝΟΝ ηδκ Δκυηδηα α (Γεκζηή έκδεζλδ βζα υθα ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ), πςνίξ κα 

οπμπνεμφκηαζ κα ζοιπθδνχζμοκ μπμζαδήπμηε άθθδ εκυηδηα ημο εκ θυβς Μένμοξ. 

2.2.9.2 Απμδεζηηζηά ιέζα 

Α. Σμ δζηαίςια ζοιιεημπήξ ηςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ ηαζ μζ υνμζ ηαζ πνμτπμεέζεζξ ζοιιεημπήξ ημοξ, υπςξ 

μνίγμκηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 2.2.1 έςξ 2.2.8, ηνίκμκηαζ ηαηά ηδκ οπμαμθή ηδξ πνμζθμνάξ, ηαηά ηδκ 

οπμαμθή ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ηδξ πανμφζαξ ηαζ ηαηά ηδ ζφκαρδ ηδξ ζφιααζδξ ζηζξ πενζπηχζεζξ ημο 

άνενμο 105 παν. 3 πεν. β ημο κ. 4412/2016. 

ηδκ πενίπηςζδ πμο πνμζθένςκ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ή έκςζδ αοηχκ ζηδνίγεηαζ ζηζξ ζηακυηδηεξ άθθςκ 

θμνέςκ, ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθυ 2.2.8. ηδξ πανμφζαξ, μζ θμνείξ ζηδκ ζηακυηδηα ηςκ μπμίςκ ζηδνίγεηαζ 

οπμπνεμφκηαζ ζηδκ οπμαμθή ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ πμο απμδεζηκφμοκ υηζ δεκ ζοκηνέπμοκ μζ θυβμζ 

απμηθεζζιμφ ηδξ παναβνάθμο 2.2.3 ηδξ πανμφζαξ ηαζ υηζ πθδνμφκ ηα ζπεηζηά ηνζηήνζα επζθμβήξ ηαηά 

πενίπηςζδ (πανάβναθμζ 2.2.4- 2.2.8). 

Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ οπμπνεμφηαζ κα ακηζηαηαζηήζεζ έκακ θμνέα ζηδκ ζηακυηδηα ημο μπμίμο ζηδνίγεηαζ, 

εθυζμκ μ ηεθεοηαίμξ δεκ πθδνμί ημ ζπεηζηυ ηνζηήνζμ επζθμβήξ ή βζα ημκ μπμίμ ζοκηνέπμοκ θυβμζ 

απμηθεζζιμφ ηςκ παναβνάθςκ 2.2.3.1, 2.2.3.2 ηαζ 2.2.3.4. 

Οζ μζημκμιζημί θμνείξ δεκ οπμπνεμφκηαζ κα οπμαάθθμοκ δζηαζμθμβδηζηά ή άθθα απμδεζηηζηά ζημζπεία, ακ 

ηαζ ζημ ιέηνμ πμο δ ακαεέημοζα ανπή έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα θαιαάκεζ ηα πζζημπμζδηζηά ή ηζξ ζοκαθείξ 

πθδνμθμνίεξ απεοεείαξ ιέζς πνυζααζδξ ζε εεκζηή αάζδ δεδμιέκςκ ζε μπμζμδήπμηε ηνάημξ - ιέθμξ ηδξ 

Έκςζδξ, δ μπμία δζαηίεεηαζ δςνεάκ, υπςξ εεκζηυ ιδηνχμ ζοιαάζεςκ, εζημκζηυ θάηεθμ επζπείνδζδξ, 

δθεηηνμκζηυ ζφζηδια απμεήηεοζδξ εββνάθςκ ή ζφζηδια πνμεπζθμβήξ. Δ δήθςζδ βζα ηδκ πνυζααζδ ζε 

εεκζηή αάζδ δεδμιέκςκ ειπενζέπεηαζ ζημ Βονςπασηυ Βκζαίμ Έββναθμ φιααζδξ (ΒΒΒ) ή ΣΒΤΑ 

ακηζζημίπςξ. 

Οζ μζημκμιζημί θμνείξ δεκ οπμπνεμφκηαζ κα οπμαάθμοκ δζηαζμθμβδηζηά, υηακ δ ακαεέημοζα ανπή πμο έπεζ 

ακαεέζεζ ηδ ζφιααζδ δζαεέηεζ ήδδ ηα ςξ άκς δζηαζμθμβδηζηά ηαζ αοηά ελαημθμοεμφκ κα ζζπφμοκ. 
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Β. 1. Γζα ηδκ απυδεζλδ ηδξ ιδ ζοκδνμιήξ ηςκ θυβςκ απμηθεζζιμφ ηδξ παναβνάθμο 2.2.3 μζ πνμζθένμκηεξ 

μζημκμιζημί πνμζημιίγμοκ ακηίζημζπα ηα παναηάης δζηαζμθμβδηζηά  

α) βζα ηδκ πανάβναθμ 2.2.3.1 απυζπαζια ημο ζπεηζημφ ιδηνχμο, υπςξ ημο πμζκζημφ ιδηνχμο ή, εθθείρεζ 

αοημφ, ζζμδφκαιμ έββναθμ πμο εηδίδεηαζ απυ ανιυδζα δζηαζηζηή ή δζμζηδηζηή ανπή ημο ηνάημοξ-ιέθμοξ ή 

ηδξ πχναξ ηαηαβςβήξ ή ηδξ πχναξ υπμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμξ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ, απυ ημ μπμίμ 

πνμηφπηεζ υηζ πθδνμφκηαζ αοηέξ μζ πνμτπμεέζεζξ. Δ οπμπνέςζδ πνμζηυιζζδξ ημο ςξ άκς απμζπάζιαημξ 

αθμνά ηαζ ζηα ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ, δζεοεοκηζημφ ή επμπηζημφ μνβάκμο ημο εκ θυβς μζημκμιζημφ θμνέα ή 

ζηα πνυζςπα πμο έπμοκ ελμοζία εηπνμζχπδζδξ, θήρδξ απμθάζεςκ ή εθέβπμο ζε αοηυ ηαηά ηα εζδζηυηενα 

ακαθενυιεκα ζηδκ ςξ άκς πανάβναθμ 2.2.3.1, 

α) βζα ηζξ παναβνάθμοξ 2.2.3.2 ηαζ 2.2.3.4 πενίπηςζδ α΄ πζζημπμζδηζηυ πμο εηδίδεηαζ απυ ηδκ ανιυδζα ανπή 

ημο μζηείμο ηνάημοξ - ιέθμοξ ή πχναξ ηαζ οπεφεοκδ δήθςζδ ημο πνμζςνζκμφ ακαδυπμο ακαθμνζηά ιε ημοξ 

μνβακζζιμφξ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ (ζηδκ πενίπηςζδ πμο μ πνμζςνζκυξ ακάδμπμξ έπεζ ηδκ εβηαηάζηαζή 

ημο ζηδκ Βθθάδα αθμνά Ονβακζζιμφξ ηφνζαξ ηαζ επζημονζηήξ αζθάθζζδξ) ζημοξ μπμίμοξ μθείθεζ κα 

ηαηααάθεζ εζζθμνέξ.  

Βζδζηυηενα βζα ημοξ μζημκμιζημφξ θμνείξ πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμζ ζηδκ Βθθάδα, ηα πζζημπμζδηζηά υηζ δεκ 

ηεθμφκ οπυ πηχπεοζδ, πηςπεοηζηυ ζοιαζααζιυ ή οπυ ακαβηαζηζηή δζαπείνζζδ ή υηζ δεκ έπμοκ οπαπεεί ζε 

δζαδζηαζία ελοβίακζδξ, εηδίδμκηαζ απυ ημ ανιυδζμ Πνςημδζηείμ ηδξ έδναξ ημο μζημκμιζημφ θμνέα. Σμ 

πζζημπμζδηζηυ υηζ ημ κμιζηυ πνυζςπμ δεκ έπεζ ηεεεί οπυ εηηαεάνζζδ ιε δζηαζηζηή απυθαζδ εηδίδεηαζ απυ 

ημ μζηείμ Πνςημδζηείμ ηδξ έδναξ ημο μζημκμιζημφ θμνέα, ημ δε πζζημπμζδηζηυ υηζ δεκ έπεζ ηεεεί οπυ 

εηηαεάνζζδ ιε απυθαζδ ηςκ εηαίνςκ εηδίδεηαζ απυ ημ Γ.Β.Μ.Δ., ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ, ςξ 

ηάεε θμνά ζζπφμοκ. Σα θοζζηά πνυζςπα (αημιζηέξ επζπεζνήζεζξ) δεκ πνμζημιίγμοκ πζζημπμζδηζηυ πενί ιδ 

εέζεςξ ζε εηηαεάνζζδ.  

Δ ιδ ακαζημθή ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ημο μζημκμιζημφ θμνέα, βζα ημοξ εβηαηεζηδιέκμοξ 

ζηδκ Βθθάδα μζημκμιζημφξ θμνείξ απμδεζηκφεηαζ ιέζς ηδξ δθεηηνμκζηήξ πθαηθυνιαξ ηδξ Ώκελάνηδηδξ 

Ώνπήξ Αδιμζίςκ Βζυδςκ. 

Ώκ ημ ηνάημξ-ιέθμξ ή δ εκ θυβς πχνα δεκ εηδίδεζ ηέημζμο είδμοξ έββναθμ ή πζζημπμζδηζηυ ή υπμο ημ 

έββναθμ ή ημ πζζημπμζδηζηυ αοηυ δεκ ηαθφπηεζ υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 

2.2.3.1 ηαζ 2.2.3.2 ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ α΄ ηδξ παναβνάθμο 2.2.3.4, ημ έββναθμ ή ημ πζζημπμζδηζηυ ιπμνεί κα 

ακηζηαείζηαηαζ απυ έκμνηδ αεααίςζδ ή, ζηα ηνάηδ - ιέθδ ή ζηζξ πχνεξ υπμο δεκ πνμαθέπεηαζ έκμνηδ 

αεααίςζδ, απυ οπεφεοκδ δήθςζδ ημο εκδζαθενμιέκμο εκχπζμκ ανιυδζαξ δζηαζηζηήξ ή δζμζηδηζηήξ ανπήξ, 

ζοιαμθαζμβνάθμο ή ανιυδζμο επαββεθιαηζημφ ή ειπμνζημφ μνβακζζιμφ ημο ηνάημοξ - ιέθμοξ ή ηδξ πχναξ 

ηαηαβςβήξ ή ηδξ πχναξ υπμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμξ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ. 

Οζ ανιυδζεξ δδιυζζεξ ανπέξ πανέπμοκ, υπμο ηνίκεηαζ ακαβηαίμ, επίζδιδ δήθςζδ ζηδκ μπμία ακαθένεηαζ υηζ 

δεκ εηδίδμκηαζ ηα έββναθα ή ηα πζζημπμζδηζηά ηδξ πανμφζαξ παναβνάθμο ή υηζ ηα έββναθα αοηά δεκ 

ηαθφπημοκ υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 2.2.3.1 ηαζ 2.2.3.2 ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ 

α΄ ηδξ παναβνάθμο 2.2.3.4. 

Γζα ηζξ θμζπέξ πενζπηχζεζξ ηδξ παναβνάθμο 2.2.3.4 οπεφεοκδ δήθςζδ ημο πνμζθένμκημξ μζημκμιζημφ 

θμνέα υηζ δεκ ζοκηνέπμοκ ζημ πνυζςπυ ημο μζ μνζγυιεκμζ ζηδκ πανάβναθμ θυβμζ απμηθεζζιμφ. 

 

β) Γζα ηζξ πενζπηχζεζξ ημο άνενμο 2.2.3.2β ηδξ πανμφζαξ, πζζημπμζδηζηυ απυ ηδ Αζεφεοκζδ 

Πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ οκημκζζιμφ ηδξ Βπζεεχνδζδξ Βνβαζζαηχκ πέζεςκ, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπημοκ 

μζ πνάλεζξ επζαμθήξ πνμζηίιμο πμο έπμοκ εηδμεεί ζε αάνμξ ημο μζημκμιζημφ θμνέα ζε πνμκζηυ δζάζηδια 

δφμ (2) εηχκ πνζκ απυ ηδκ διενμιδκία θήλδξ ηδξ πνμεεζιίαξ οπμαμθήξ πνμζθμνάξ.  

 

δ) βζα ηδκ πανάβναθμ 2.2.3.9. οπεφεοκδ δήθςζδ ημο πνμζθένμκημξ μζημκμιζημφ θμνέα υηζ δεκ έπεζ εηδμεεί 

ζε αάνμξ ημο απυθαζδ απμηθεζζιμφ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 74 ημο κ. 4412/2016. 

 

B. 2. Γζα ηδκ απυδεζλδ ηδξ απαίηδζδξ ημο άνενμο 2.2.4. (απυδεζλδ ηαηαθθδθυθδηαξ βζα ηδκ άζηδζδ 

επαββεθιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ) πνμζημιίγμοκ πζζημπμζδηζηυ/αεααίςζδ ημο μζηείμο επαββεθιαηζημφ ή 

ειπμνζημφ ιδηνχμο ημο ηνάημοξ εβηαηάζηαζδξ. Οζ μζημκμιζημί θμνείξ πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμζ ζε ηνάημξ 

ιέθμξ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ πνμζημιίγμοκ πζζημπμζδηζηυ/αεααίςζδ ημο ακηίζημζπμο επαββεθιαηζημφ ή 
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ειπμνζημφ ιδηνχμο ημο Πανανηήιαημξ XI ημο Πνμζανηήιαημξ Ώ΄ ημο κ. 4412/2016, ιε ημ μπμίμ 

πζζημπμζείηαζ αθεκυξ δ εββναθή ημοξ ζε αοηυ ηαζ αθεηένμο ημ εζδζηυ επάββεθιά ημοξ. ηδκ πενίπηςζδ πμο 

πχνα δεκ ηδνεί ηέημζμ ιδηνχμ, ημ έββναθμ ή ημ πζζημπμζδηζηυ ιπμνεί κα ακηζηαείζηαηαζ απυ έκμνηδ 

αεααίςζδ ή, ζηα ηνάηδ - ιέθδ ή ζηζξ πχνεξ υπμο δεκ πνμαθέπεηαζ έκμνηδ αεααίςζδ, απυ οπεφεοκδ δήθςζδ 

ημο εκδζαθενμιέκμο εκχπζμκ ανιυδζαξ δζηαζηζηήξ ή δζμζηδηζηήξ ανπήξ, ζοιαμθαζμβνάθμο ή ανιυδζμο 

επαββεθιαηζημφ ή ειπμνζημφ μνβακζζιμφ ηδξ πχναξ ηαηαβςβήξ ή ηδξ πχναξ υπμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμξ μ 

μζημκμιζηυξ θμνέαξ υηζ δεκ ηδνείηαζ ηέημζμ ιδηνχμ ηαζ υηζ αζηεί ηδ δναζηδνζυηδηα πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ 

εηηέθεζδ ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ οπυ ακάεεζδ ζφιααζδξ. 

Οζ  εβηαηεζηδιέκμζ ζηδκ Βθθάδα μζημκμιζημί θμνείξ πνμζημιίγμοκ αεααίςζδ εββναθήξ ζημ ΐζμηεπκζηυ ή 

Βιπμνζηυ ή ΐζμιδπακζηυ Βπζιεθδηήνζμ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  οικονομικζσ καταςτάςεισ ι απμζπάζιαηα μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ. 

Βάκ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ, βζα αάζζιμ θυβμ, δεκ είκαζ ζε εέζδ κα πνμζημιίζεζ ηα ακςηένς δζηαζμθμβδηζηά, 

ιπμνεί κα απμδεζηκφεζ ηδκ μζημκμιζηή ηαζ πνδιαημμζημκμιζηή ημο επάνηεζα ιε μπμζμδήπμηε άθθμ 

ηαηάθθδθμ έββναθμ.  

Β.4 Γζα ηδκ απυδεζλδ ηδξ ηεπκζηήξ ζηακυηδηαξ ηδξ παναβνάθμο 2.2.6 μζ μζημκμιζημί θμνείξ πνμζημιίγμοκ 

ηαηάθμβμ ηονζυηενςκ παναδυζεςκ ηδκ ηεθεοηαία ηνζεηία. 

Β.5. Γζα ηδκ απυδεζλδ ηδξ ζοιιυνθςζήξ ημοξ ιε πνυηοπα δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ ηαζ πνυηοπα 

πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ ηδξ παναβνάθμο 2.2.7 μζ μζημκμιζημί θμνείξ πνμζημιίγμοκ ηα εκ ζζπφ ζπεηζηά 

πζζημπμζδηζηά. 

Β.6. Γζα ηδκ απυδεζλδ ηδξ κυιζιδξ ζφζηαζδξ ηαζ εηπνμζχπδζδξ, ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο μ μζημκμιζηυξ 

θμνέαξ είκαζ κμιζηυ πνυζςπμ, πνμζημιίγεζ ηα ηαηά πενίπηςζδ κμιζιμπμζδηζηά έββναθα ζφζηαζδξ ηαζ 

κυιζιδξ εηπνμζχπδζδξ (υπςξ ηαηαζηαηζηά, πζζημπμζδηζηά ιεηααμθχκ, ακηίζημζπα ΦΒΚ, ζοβηνυηδζδ Α.. 

ζε ζχια, ζε πενίπηςζδ Ώ.Β., ηθπ., ακάθμβα ιε ηδ κμιζηή ιμνθή ημο δζαβςκζγμιέκμο). Ώπυ ηα ακςηένς 

έββναθα πνέπεζ κα πνμηφπημοκ δ κυιζιδ ζφζηαζή ημο, υθεξ μζ ζπεηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ ηςκ ηαηαζηαηζηχκ, 

ημ/ηα πνυζςπμ/α πμο δεζιεφεζ/μοκ κυιζια ηδκ εηαζνία ηαηά ηδκ διενμιδκία δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ 

(κυιζιμξ εηπνυζςπμξ, δζηαίςια οπμβναθήξ ηθπ.), ηοπυκ ηνίημζ, ζημοξ μπμίμοξ έπεζ πμνδβδεεί ελμοζία 

εηπνμζχπδζδξ, ηαεχξ ηαζ δ εδηεία ημο/ηςκ ή/ηαζ ηςκ ιεθχκ ημο μνβάκμο δζμίηδζδξ/ κυιζιμο εηπνμζχπμο. 

Β.7. Οζ μζημκμιζημί θμνείξ πμο είκαζ εββεβναιιέκμζ ζε επίζδιμοξ ηαηαθυβμοξ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηζξ 

εηάζημηε ζζπφμοζεξ εεκζηέξ δζαηάλεζξ ή δζαεέημοκ πζζημπμίδζδ απυ μνβακζζιμφξ πζζημπμίδζδξ πμο 

ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηα εονςπασηά πνυηοπα πζζημπμίδζδξ, ηαηά ηδκ έκκμζα ημο Πανανηήιαημξ VII ημο 

Πνμζανηήιαημξ Ώ΄ ημο κ. 4412/2016, ιπμνμφκ κα πνμζημιίγμοκ ζηζξ ακαεέημοζεξ ανπέξ πζζημπμζδηζηυ 

εββναθήξ εηδζδυιεκμ απυ ηδκ ανιυδζα ανπή ή ημ πζζημπμζδηζηυ πμο εηδίδεηαζ απυ ημκ ανιυδζμ μνβακζζιυ 

πζζημπμίδζδξ.  

ηα πζζημπμζδηζηά αοηά ακαθένμκηαζ ηα δζηαζμθμβδηζηά αάζεζ ηςκ μπμίςκ έβζκε δ εββναθή ηςκ εκ θυβς 

μζημκμιζηχκ θμνέςκ ζημκ επίζδιμ ηαηάθμβμ ή δ πζζημπμίδζδ ηαζ δ ηαηάηαλδ ζημκ εκ θυβς ηαηάθμβμ.  

Δ πζζημπμζμφιεκδ εββναθή ζημοξ επίζδιμοξ ηαηαθυβμοξ απυ ημοξ ανιυδζμοξ μνβακζζιμφξ ή ημ 

πζζημπμζδηζηυ, πμο εηδίδεηαζ απυ ημκ μνβακζζιυ πζζημπμίδζδξ, ζοκζζηά ηεηιήνζμ ηαηαθθδθυηδηαξ υζμκ 

αθμνά ηζξ απαζηήζεζξ πμζμηζηήξ επζθμβήξ, ηζξ μπμίεξ ηαθφπηεζ μ επίζδιμξ ηαηάθμβμξ ή ημ πζζημπμζδηζηυ.  

Οζ μζημκμιζημί θμνείξ πμο είκαζ εββεβναιιέκμζ ζε επίζδιμοξ ηαηαθυβμοξ απαθθάζζμκηαζ απυ ηδκ 

οπμπνέςζδ οπμαμθήξ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ πμο ακαθένμκηαζ ζημ πζζημπμζδηζηυ εββναθήξ ημοξ.  

Β.8. Οζ εκχζεζξ μζημκμιζηχκ θμνέςκ πμο οπμαάθθμοκ ημζκή πνμζθμνά, οπμαάθθμοκ ηα παναπάκς, ηαηά 

πενίπηςζδ δζηαζμθμβδηζηά, βζα ηάεε μζημκμιζηυ θμνέα πμο ζοιιεηέπεζ ζηδκ έκςζδ, ζφιθςκα ιε ηα 

εζδζηυηενα πνμαθεπυιεκα ζημ άνενμ 19 παν. 2 ημο κ. 4412/2016. 

 

2.3 Κνζηήνζα Ακάεεζδξ   

 

Κνζηήνζμ ακάεεζδξ ηδξ φιααζδξ ακά μιάδα/ηιήια είκαζ δ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ 

πνμζθμνά αάζεζ ηζιήξ. 
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2.4 Καηάνηζζδ - Πενζεπυιεκμ Πνμζθμνχκ 

2.4.1 Γεκζημί υνμζ οπμαμθήξ πνμζθμνχκ 

Οζ πνμζθμνέξ οπμαάθθμκηαζ ιε αάζδ ηζξ απαζηήζεζξ πμο μνίγμκηαζ ζηδκ Αζαηήνολδ  βζα ημ ζφκμθμ ηδξ 

πνμηδνοπεείζαξ  πνμιήεεζαξ ή βζα ηάεε είδμξ λεπςνζζηά αθθά ζημ ζφκμθμ ηςκ πμζμηήηςκ ημο ηάεε είδμοξ. 

Αεκ επζηνέπμκηαζ εκαθθαηηζηέξ πνμζθμνέξ  

Δ έκςζδ μζημκμιζηχκ θμνέςκ οπμαάθθεζ ημζκή πνμζθμνά, δ μπμία οπμβνάθεηαζ οπμπνεςηζηά δθεηηνμκζηά 

είηε απυ υθμοξ ημοξ μζημκμιζημφξ θμνείξ πμο απμηεθμφκ ηδκ έκςζδ, είηε απυ εηπνυζςπυ ημοξ κμιίιςξ 

ελμοζζμδμηδιέκμ. ηδκ πνμζθμνά, απαναζηήηςξ πνέπεζ κα πνμζδζμνίγεηαζ δ έηηαζδ ηαζ ημ είδμξ ηδξ 

ζοιιεημπήξ ημο (ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ηαηακμιήξ αιμζαήξ ιεηαλφ ημοξ) ηάεε ιέθμοξ ηδξ έκςζδξ, 

ηαεχξ ηαζ μ εηπνυζςπμξ/ζοκημκζζηήξ αοηήξ. 

2.4.2 Υνυκμξ ηαζ Σνυπμξ οπμαμθήξ πνμζθμνχκ  

2.4.2.1. Οζ πνμζθμνέξ οπμαάθθμκηαζ απυ ημοξ εκδζαθενυιεκμοξ δθεηηνμκζηά, ιέζς ηδξ δζαδζηηοαηήξ πφθδξ 

www.promitheus.gov.gr ημο ΒΔΑΔ, ιέπνζ ηδκ ηαηαθδηηζηή διενμιδκία ηαζ χνα πμο μνίγεζ δ πανμφζα 

δζαηήνολδ, ζηδκ Βθθδκζηή Γθχζζα, ζε δθεηηνμκζηυ θάηεθμ, ζφιθςκα ιε ηα ακαθενυιεκα ζημ 

κ.4412/2016, ζδίςξ άνενα 36 ηαζ 37 ηαζ ηδκ Τπμονβζηή Ώπυθαζδ ανζει. 56902/215 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο 

θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». 

Γζα ηδ ζοιιεημπή ζημ δζαβςκζζιυ μζ εκδζαθενυιεκμζ μζημκμιζημί θμνείξ απαζηείηαζ κα δζαεέημοκ 

εβηεηνζιέκδ πνμδβιέκδ δθεηηνμκζηή οπμβναθή ή πνμδβιέκδ δθεηηνμκζηή οπμβναθή πμο οπμζηδνίγεηαζ 

απυ εβηεηνζιέκμ πζζημπμζδηζηυ ημ μπμίμ πμνδβήεδηε απυ έκακ εβηεηνζιέκμ πάνμπμ οπδνεζζχκ 

πζζημπμίδζδξ, μ μπμίμξ πενζθαιαάκεηαζ ζημκ ηαηάθμβμ ειπίζηεοζδξ πμο πνμαθέπεηαζ ζηδκ απυθαζδ 

2009/767/ΒΚ ηαζ ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ Κακμκζζιυ (ΒΒ) 910/2014 ηαζ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ Τ.Ώ. 

56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Β..Δ.ΑΔ.)» ηαζ κα εββναθμφκ ζημ δθεηηνμκζηυ ζφζηδια (ΒΔΑΔ- Αζαδζηηοαηή 

πφθδ www.promitheus.gov.gr) αημθμοεχκηαξ ηδκ δζαδζηαζία εββναθήξ ημο άνενμο 5 ηδξ ίδζαξ Τ.Ώ.  

2.4.2.2. Ο πνυκμξ οπμαμθήξ ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ μπμζαδήπμηε δθεηηνμκζηή επζημζκςκία ιέζς ημο 

ζοζηήιαημξ αεααζχκεηαζ αοηυιαηα απυ ημ ζφζηδια ιε οπδνεζίεξ πνμκμζήιακζδξ, ζφιθςκα ιε ηα 

μνζγυιεκα ζημ άνενμ 37 ημο κ. 4412/2016 ηαζ ημ άνενμ 9 ηδξ ςξ άκς Τπμονβζηήξ Ώπυθαζδξ. 

Μεηά ηδκ πανέθεοζδ ηδξ ηαηαθδηηζηήξ διενμιδκίαξ ηαζ χναξ, δεκ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα οπμαμθήξ 

πνμζθμνάξ ζημ φζηδια. ε πενζπηχζεζξ ηεπκζηήξ αδοκαιίαξ θεζημονβίαξ ημο ΒΔΑΔ, δ ακαεέημοζα 

ανπή εα νοειίζεζ ηα ηδξ ζοκέπεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ ιε ζπεηζηή ακαημίκςζή ηδξ. 

2.4.2.3. Οζ μζημκμιζημί θμνείξ οπμαάθθμοκ ιε ηδκ πνμζθμνά ημοξ ηα αηυθμοεα:  

(α) έκακ (οπμ)θάηεθμ ιε ηδκ έκδεζλδ «Αζηαζμθμβδηζηά οιιεημπήξ –Σεπκζηή Πνμζθμνά» ζημκ μπμίμ 

πενζθαιαάκμκηαζ ηα ηαηά πενίπηςζδ απαζημφιεκα δζηαζμθμβδηζηά ηαζ δ ηεπκζηή πνμζθμνά  ζφιθςκα ιε ηζξ 

δζαηάλεζξ ηδξ ηείιεκδξ κμιμεεζίαξ ηαζ ηδκ πανμφζα. 

(α) έκακ (οπμ)θάηεθμ ιε ηδκ έκδεζλδ  «Οζημκμιζηή Πνμζθμνά» ζημκ μπμίμ  πενζθαιαάκεηαζ δ μζημκμιζηή 

πνμζθμνά ημο μζημκμιζημφ θμνέα ηαζ ηα ηαηά πενίπηςζδ απαζημφιεκα δζηαζμθμβδηζηά.  

Ώπυ ημκ πνμζθένμκηα ζδιαίκμκηαζ ιε πνήζδ ημο ζπεηζημφ πεδίμο ημο ζοζηήιαημξ ηα ζημζπεία εηείκα ηδξ 

πνμζθμνάξ ημο πμο έπμοκ ειπζζηεοηζηυ παναηηήνα, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 21 ημο κ. 4412/16 

. Βθυζμκ έκαξ μζημκμιζηυξ θμνέαξ παναηηδνίγεζ πθδνμθμνίεξ ςξ ειπζζηεοηζηέξ, θυβς φπανλδξ ηεπκζημφ ή 

ειπμνζημφ απμννήημο, ζηδ ζπεηζηή δήθςζή ημο, ακαθένεζ νδηά υθεξ ηζξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ κυιμο ή 

δζμζηδηζηέξ πνάλεζξ πμο επζαάθθμοκ ηδκ ειπζζηεοηζηυηδηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πθδνμθμνίαξ. 

Αεκ παναηηδνίγμκηαζ ςξ ειπζζηεοηζηέξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηζξ ηζιέξ ιμκάδμξ, ηζξ πνμζθενυιεκεξ 

πμζυηδηεξ, ηδκ μζημκμιζηή πνμζθμνά ηαζ ηα ζημζπεία ηδξ ηεπκζηήξ πνμζθμνάξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 

ηδκ αλζμθυβδζή ηδξ. 

2.4.2.4. Οζ μζημκμιζημί θμνείξ ζοκηάζζμοκ ηδκ ηεπκζηή ηαζ μζημκμιζηή ημοξ πνμζθμνά ζοιπθδνχκμκηαξ ηζξ 

ακηίζημζπεξ εζδζηέξ δθεηηνμκζηέξ θυνιεξ ημο ζοζηήιαημξ. ηδκ ζοκέπεζα ημ ζφζηδια πανάβεζ ηα ζπεηζηά 

δθεηηνμκζηά ανπεία ηα μπμία οπμβνάθμκηα δθεηηνμκζηά ηαζ οπμαάθθμκηαζ απυ ημκ πνμζθένμκηα.  Σα 

ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγόκελνπ 

19PROC005224438 2019-07-04



 

Σελίδα 17 

ειεθηξνληθνύ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε 

ην ζύζηεκα παξάγεη ζρεηηθό κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν pdf]   

2.4.2.5. Ο πνήζηδξ - μζημκμιζηυξ θμνέαξ οπμαάθθεζ ημοξ ακςηένς (οπμ)θαηέθμοξ ιέζς ημο οζηήιαημξ, 

υπςξ πενζβνάθεηαζ παναηάης: 

Σα ζημζπεία ηαζ δζηαζμθμβδηζηά βζα ηδ ζοιιεημπή ημο μζημκμιζημφ θμνέα ζηδ δζαδζηαζία οπμαάθθμκηαζ απυ 

αοηυκ δθεηηνμκζηά ζε ιμνθή ανπείςκ ηφπμο .pdf ηαζ εθυζμκ έπμοκ ζοκηαπεεί/παναπεεί απυ ημκ ίδζμ, 

θένμοκ εβηεηνζιέκδ πνμδβιέκδ δθεηηνμκζηή οπμβναθή ή πνμδβιέκδ δθεηηνμκζηή οπμβναθή ιε πνήζδ 

εβηεηνζιέκςκ πζζημπμζδηζηχκ, πςνίξ κα απαζηείηαζ εεχνδζδ βκδζίμο ηδξ οπμβναθήξ. 

Ώπυ ημ φζηδια εηδίδεηαζ δθεηηνμκζηή απυδεζλδ οπμαμθήξ πνμζθμνάξ, δ υπμζα απμζηέθθεηαζ ζημκ 

μζημκμιζηυ θμνέα ιε ιήκοια δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο.  

Βκηυξ ηνζχκ (3) ενβαζίιςκ διενχκ απυ ηδκ δθεηηνμκζηή οπμαμθή ηςκ ςξ άκς ζημζπείςκ ηαζ 

δζηαζμθμβδηζηχκ πνμζημιίγμκηαζ οπμπνεςηζηά απυ ημκ μζημκμιζηυ θμνέα ζηδκ ακαεέημοζα ανπή, ζε 

έκηοπδ ιμνθή ηαζ ζε ζθναβζζιέκμ θάηεθμ, ηα ζημζπεία ηδξ δθεηηνμκζηήξ  πνμζθμνάξ ηα μπμία απαζηείηαζ 

κα πνμζημιζζεμφκ ζε πνςηυηοπδ ιμνθή ζφιθςκα ιε ημκ κ. 4250/2014. Σέημζα ζημζπεία ηαζ δζηαζμθμβδηζηά 

είκαζ εκδεζηηζηά δ εββοδηζηή επζζημθή ζοιιεημπήξ, ηα πνςηυηοπα έββναθα ηα μπμία έπμοκ εηδμεεί απυ 

ζδζςηζημφξ θμνείξ ηαζ δεκ θένμοκ επζηφνςζδ απυ δζηδβυνμ, ηαεχξ ηαζ  ηα έββναθα πμο θένμοκ ηδ 

θναβίδα ηδξ Υάβδξ (Apostille).Αεκ πνμζημιίγμκηαζ ζε έκηοπδ ιμνθή ζημζπεία ηαζ δζηαζμθμβδηζηά ηα μπμία 

θένμοκ δθεηηνμκζηή οπμβναθή, ηα ΦΒΚ, ηα ηεπκζηά θοθθάδζα ηαζ υζα πνμαθέπεηαζ απυ ημ κ. 4250/2014 υηζ 

μζ θμνείξ οπμπνεμφκηαζ κα απμδέπμκηαζ ζε ακηίβναθα ηςκ πνςημηφπςκ. 

Δ  ακαεέημοζα ανπή ιπμνεί κα γδηεί  απυ πνμζθένμκηεξ ηαζ οπμρήθζμοξ ζε μπμζμδήπμηε πνμκζηυ ζδιείμ 

ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ, κα οπμαάθθμοκ ζε έκηοπδ ιμνθή ηαζ ζε εφθμβδ πνμεεζιία υθα ή 

μνζζιέκα δζηαζμθμβδηζηά ηαζ ζημζπεία  πμο έπμοκ οπμαάθεζ δθεηηνμκζηά,  υηακ αοηυ απαζηείηαζ βζα ηδκ μνεή 

δζελαβςβή ηδξ δζαδζηαζίαξ. 

2.4.3 Πενζεπυιεκα Φαηέθμο «Γζηαζμθμβδηζηά οιιεημπήξ- Σεπκζηή Πνμζθμνά»  

2.4.3.1 Σα ζημζπεία ηαζ δζηαζμθμβδηζηά βζα ηδκ ζοιιεημπή ηςκ πνμζθενυκηςκ ζηδ δζαβςκζζηζηή δζαδζηαζία 

πενζθαιαάκμοκ: 

α) Tμ ηοπμπμζδιέκμ έκηοπμ οπεφεοκδξ δήθςζδξ (Σ.Β.Τ.Α.), υπςξ πνμαθέπεηαζ ζηδκ παν. 4 ημο άνενμο 79 

ημο κ. 4412/2016 ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 2.2.9.1. ηδξ πανμφζαξ δζαηήνολδξ. Οζ πνμζθένμκηεξ 

ζοιπθδνχκμοκ ημ  ζπεηζηυ πνυηοπμ ΣΒΤΑ ημ μπμίμ έπεζ ακανηδεεί, ηαζ ζε επελενβάζζιδ ιμνθή ανπείμο 

doc, ζηδ δζαδζηηοαηή πφθδ www.promitheus.gov.gr ημο ΒΔΑΔ ηαζ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια ηδξ 

δζαηήνολδξ (Πανάνηδια II), 

α) εββφδζδ ζοιιεημπήξ, ζφιθςκα ιε ηo άνενμ 72 ημο Ν.4412/2016 ηαζ ηζξ παναβνάθμοξ 2.1.5 ηαζ 2.2.2 ηδξ 

πανμφζαξ δζαηήνολδξ. 

Οζ εκχζεζξ μζημκμιζηχκ θμνέςκ πμο οπμαάθθμοκ ημζκή πνμζθμνά, οπμαάθθμοκ ημ ΣΒΤΑ βζα ηάεε 

μζημκμιζηυ θμνέα πμο ζοιιεηέπεζ ζηδκ έκςζδ. 

2.4.3.2 H ηεπκζηή πνμζθμνά εα πνέπεζ κα ηαθφπηεζ υθεξ ηζξ απαζηήζεζξ ηαζ ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο έπμοκ 

ηεεεί απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή ιε ημ ηεθάθαζμ “Ώπαζηήζεζξ (Βζδζημί υνμζ) -Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ” ημο 

Πανανηήιαημξ  Ε ηδξ Αζαηήνολδξ, πενζβνάθμκηαξ αηνζαχξ πχξ μζ ζοβηεηνζιέκεξ απαζηήζεζξ ηαζ 

πνμδζαβναθέξ πθδνμφκηαζ. Πενζθαιαάκεζ ζδίςξ ηα έββναθα ηαζ δζηαζμθμβδηζηά, αάζεζ ηςκ μπμίςκ εα 

αλζμθμβδεεί δ ηαηαθθδθυθδηα ηςκ πνμζθενυιεκςκ εζδχκ, ιε αάζδ ημ ηνζηήνζμ ακάεεζδξ, ζφιθςκα ιε ηα 

ακαθοηζηχξ ακαθενυιεκα ζημ ςξ άκς Πανάνηδια. 

ηα πθαίζζα ηδξ ακάεεζδξ ηαζ εηηέθεζδξ ηδξ πανμφζαξ ζφιααζδξ πνμιδεεζχκ μζ μζημκμιζημί θμνείξ δεκ 

επζηνέπεηαζ κα ακαεέζμοκ ηιήια ηδξ ζφιααζδξ οπυ ιμνθή οπενβμθααίαξ ζε ηνίημοξ. 

 2.4.4 Πενζεπυιεκα Φαηέθμο «Οζημκμιζηή Πνμζθμνά» / Σνυπμξ ζφκηαλδξ ηαζ οπμαμθήξ μζημκμιζηχκ 

πνμζθμνχκ. 

 

Δ Οζημκμιζηή Πνμζθμνά ζοκηάζζεηαζ ιε αάζδ ημ ακαβναθυιεκμ ζηδκ πανμφζα ηνζηήνζμ ακάεεζδξ.  

 

19PROC005224438 2019-07-04



 

Σελίδα 18 

Δ ηζιή ημο πνμξ πνμιήεεζα οθζημφ  δίκεηαζ  ζε εονχ ακά ιμκάδα.
 
Ώκ ζημ δθεηηνμκζηυ ζφζηδια δεκ ιπμνεί 

κα απμηοπςεεί ακαθοηζηά δ μζημκμιζηή πνμζθμνά, μ πνμζθένςκ εα επζζοκάρεζ ζημκ (οπμ)θάηεθθμ 

“μζημκμιζηή πνμζθμνά” ηδκ δθεηηνμκζηή μζημκμιζηή πνμζθμνά ημο δθεηηνμκζηά οπμβεβναιιέκδ ηαζ ηα 

ζπεηζηά δθεηηνμκζηά ανπεία ζε ιμνθή pdf.] 

ηδκ ηζιή πενζθαιαάκμκηαζ μζ οπέν ηνίηςκ ηναηήζεζξ, ςξ ηαζ ηάεε άθθδ επζαάνοκζδ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

ηείιεκδ κμιμεεζία, ιδ ζοιπενζθαιαακμιέκμο Φ.Π.Ώ., βζα ηδκ πανάδμζδ ημο οθζημφ, ζημκ ηυπμ ηαζ ιε ημκ 

ηνυπμ πμο πνμαθέπεηαζ ζηα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ
.
 (παν. 5 πεν. α΄ ημο άνενμο 95 ημο κ. 4412/2016) 

Οζ οπέν ηνίηςκ ηναηήζεζξ οπυηεζκηαζ ζημ εηάζημηε ζζπφμκ ακαθμβζηυ ηέθμξ πανημζήιμο 3% ηαζ ζηδκ έπ 

αοημφ εζζθμνά οπέν ΟΓΏ 20%. 

Βπζζδιαίκεηαζ υηζ ημ εηάζημηε πμζμζηυ Φ.Π.Ώ. επί ημζξ εηαηυ, ηδξ ακςηένς ηζιήξ εα οπμθμβίγεηαζ 

αοηυιαηα απυ ημ ζφζηδια.  

Βπίζδξ ζηδκ μζημκμιζηή πνμζθμνά εα πνέπεζ κα δδθχκεηαζ μ ηςδζηυξ ηαζ δ ηζιή ημο Παναηδνδηδνίμο 

Σζιχκ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο ημ είδμξ δεκ είκαζ ηαηαπςνδιέκμ ζημ ΠΣ μ πνμιδεεοηήξ εα οπμαάθεζ 

οπεφεοκδ δήθςζδ πμο εα δδθχκεζ υηζ ημ είδμξ δεκ είκαζ ηαηαπςνδιέκμ ηδκ διενμιδκία οπμαμθήξ ηδξ 

πνμζθμνάξ ημο.  

Οζ πνμζθενυιεκεξ ηζιέξ είκαζ ζηαεενέξ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζφιααζδξ ηαζ δεκ ακαπνμζανιυγμκηαζ  

Χξ απανάδεηηεξ εα απμννίπημκηαζ πνμζθμνέξ ζηζξ μπμίεξ: α) δεκ δίκεηαζ ηζιή ζε ΒΤΡΧ ή πμο ηαεμνίγεηαζ  

ζπέζδ ΒΤΡΧ πνμξ λέκμ κυιζζια, α) δεκ πνμηφπηεζ ιε ζαθήκεζα δ πνμζθενυιεκδ ηζιή, ιε ηδκ επζθφθαλδ 

ηδξ παν. 4 ημο άνενμο 102 ημο κ. 4412/2016 ηαζ β) δ ηζιή οπενααίκεζ ημκ πνμτπμθμβζζιυ ηδξ ζφιααζδξ 

υπςξ αοηυξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή (παν. 4 ημο άνενμο 26 ημο κ. 4412/2016). 

Βκαθθαηηζηέξ πνμζθμνέξ δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ ηαζ απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ. 

2.4.5 Υνυκμξ ζζπφμξ ηςκ πνμζθμνχκ 

Οζ οπμααθθυιεκεξ πνμζθμνέξ ζζπφμοκ ηαζ δεζιεφμοκ ημοξ μζημκμιζημφξ θμνείξ βζα δζάζηδια δχδεηα (12) 

ιδκχκ απυ ηδκ επυιεκδ ηδξ δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ.  

Πνμζθμνά δ μπμία μνίγεζ πνυκμ ζζπφμξ ιζηνυηενμ απυ ημκ ακςηένς πνμαθεπυιεκμ απμννίπηεηαζ. 

Δ ζζπφξ ηδξ πνμζθμνάξ ιπμνεί κα παναηείκεηαζ εββνάθςξ, εθυζμκ ημφημ γδηδεεί απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή, 

πνζκ απυ ηδ θήλδ ηδξ, ιε ακηίζημζπδ πανάηαζδ ηδξ εββοδηζηήξ επζζημθήξ ζοιιεημπήξ ζφιθςκα ιε ηα 

μνζγυιεκα ζημ άνενμ 72 παν. 1 α ημο κ. 4412/2016 ηαζ ηδκ πανάβναθμ 2.2.2. ηδξ πανμφζαξ, ηαη' ακχηαημ 

υνζμ βζα πνμκζηυ δζάζηδια ίζμ ιε ηδκ πνμαθεπυιεκδ ςξ άκς ανπζηή δζάνηεζα. 

Μεηά ηδ θήλδ ηαζ ημο παναπάκς ακχηαημο μνίμο πνυκμο πανάηαζδξ ζζπφμξ ηδξ πνμζθμνάξ, ηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ δζαδζηαζίαξ ακάεεζδξ ιαηαζχκμκηαζ, εηηυξ ακ δ ακαεέημοζα ανπή ηνίκεζ, ηαηά 

πενίπηςζδ, αζηζμθμβδιέκα, υηζ δ ζοκέπζζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ελοπδνεηεί ημ δδιυζζμ ζοιθένμκ, μπυηε μζ 

μζημκμιζημί θμνείξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδ δζαδζηαζία ιπμνμφκ κα επζθέλμοκ είηε κα παναηείκμοκ ηδκ 

πνμζθμνά ηαζ ηδκ εββφδζδ ζοιιεημπήξ ημοξ, εθυζμκ ημοξ γδηδεεί πνζκ ηδκ πάνμδμ ημο ακςηένς ακχηαημο 

μνίμο πανάηαζδξ ηδξ πνμζθμνάξ ημοξ είηε υπζ. ηδκ ηεθεοηαία πενίπηςζδ, δ δζαδζηαζία ζοκεπίγεηαζ ιε 

υζμοξ πανέηεζκακ ηζξ πνμζθμνέξ ημοξ ηαζ απμηθείμκηαζ μζ θμζπμί μζημκμιζημί θμνείξ. 

2.4.6 Λυβμζ απυννζρδξ πνμζθμνχκ 

H ακαεέημοζα ανπή ιε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ημο εθέβπμο ηαζ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηςκ πνμζθμνχκ, 

απμννίπηεζ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, πνμζθμνά: 

α) δ μπμία δεκ οπμαάθθεηαζ ειπνυεεζια, ιε ημκ ηνυπμ ηαζ ιε ημ πενζεπυιεκμ πμο μνίγεηαζ πζμ πάκς ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ζηζξ παναβνάθμοξ 2.4.1 (Γεκζημί υνμζ οπμαμθήξ πνμζθμνχκ), 2.4.2. (Υνυκμξ ηαζ ηνυπμξ 

οπμαμθήξ πνμζθμνχκ), 2.4.3. (Πενζεπυιεκμ θαηέθςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ, ηεπκζηήξ πνμζθμνάξ), 

2.4.4. (Πενζεπυιεκμ θαηέθμο μζημκμιζηήξ πνμζθμνάξ, ηνυπμξ ζφκηαλδξ ηαζ οπμαμθήξ μζημκμιζηχκ 

πνμζθμνχκ) , 2.4.5. (Υνυκμξ ζζπφμξ πνμζθμνχκ), 3.1. (Ώπμζθνάβζζδ ηαζ αλζμθυβδζδ πνμζθμνχκ), 3.2 

(Πνυζηθδζδ οπμαμθήξ δζηαζμθμβδηζηχκ πνμζςνζκμφ ακαδυπμο) ηδξ πανμφζαξ,  

α) δ μπμία πενζέπεζ αηέθεζεξ, εθθείρεζξ, αζάθεζεξ ή ζθάθιαηα, εθυζμκ αοηά δεκ επζδέπμκηαζ ζοιπθήνςζδ ή 

δζυνεςζδ ή εθυζμκ επζδέπμκηαζ ζοιπθήνςζδ ή δζυνεςζδ, δεκ έπμοκ απμηαηαζηαεεί ηαηά ηδκ απμζαθήκζζδ 

ηαζ ηδκ ζοιπθήνςζή ηδξ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 3.1.1. ηδξ πανμφζδξ δζαηήνολδξ, 
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β) βζα ηδκ μπμία μ πνμζθένςκ δεκ έπεζ πανάζπεζ ηζξ απαζημφιεκεξ ελδβήζεζξ, εκηυξ ηδξ πνμηαεμνζζιέκδξ 

πνμεεζιίαξ ή δ ελήβδζδ δεκ είκαζ απμδεηηή απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 3.1.1. 

ηδξ πανμφζαξ ηαζ ημ άνενμ 102 ημο κ. 4412/2016, 

δ) δ μπμία είκαζ εκαθθαηηζηή πνμζθμνά,  

ε) δ μπμία οπμαάθθεηαζ απυ έκακ πνμζθένμκηα πμο έπεζ οπμαάθθεζ δφμ ή πενζζζυηενεξ πνμζθμνέξ. Ο 

πενζμνζζιυξ αοηυξ ζζπφεζ, οπυ ημοξ υνμοξ ηδξ παναβνάθμο 2.2.3.4 πεν. β ηδξ πανμφζαξ ( πεν. β΄ ηδξ παν. 4 

ημο άνενμο73 ημο κ. 4412/2016) ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ εκχζεςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ ιε ημζκά ιέθδ, ηαεχξ 

ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ μζημκμιζηχκ θμνέςκ πμο ζοιιεηέπμοκ είηε αοημηεθχξ είηε ςξ ιέθδ εκχζεςκ.  

γ) δ μπμία είκαζ οπυ αίνεζδ, 

δ) δ μπμία εέηεζ υνμ ακαπνμζανιμβήξ,  

ε) δ μπμία πανμοζζάγεζ εθθείρεζξ ςξ πνμξ ηα δζηαζμθμβδηζηά πμο γδημφκηαζ απυ ηα έββναθα ηδξ πανμφζδξ 

δζαηήνολδξ ηαζ απμηθίζεζξ ςξ πνμξ ημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηδξ ζφιααζδξ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1  Απμζθνάβζζδ ηαζ αλζμθυβδζδ πνμζθμνχκ  

3.1.1 Ηθεηηνμκζηή απμζθνάβζζδ πνμζθμνχκ 

Σμ πζζημπμζδιέκμ ζημ ΒΔΑΔ, βζα ηδκ απμζθνάβζζδ ηςκ  πνμζθμνχκ  ανιυδζμ υνβακμ ηδξ Ώκαεέημοζαξ 

Ώνπήξ (Βπζηνμπή Αζαβςκζζιμφ), πνμααίκεζ ζηδκ έκανλδ ηδξ δζαδζηαζίαξ δθεηηνμκζηήξ απμζθνάβζζδξ ηςκ 

θαηέθςκ ηςκ πνμζθμνχκ, ηαηά ημ άνενμ 100 ημο κ. 4412/2016, αημθμοεχκηαξ ηα ελήξ ζηάδζα: 

1. Δθεηηνμκζηή Ώπμζθνάβζζδ ημο (οπυ)θαηέθμο «Αζηαζμθμβδηζηά οιιεημπήξ-Σεπκζηή Πνμζθμνά» 

ζηζξ 29-07-19 διένα Αεοηένα ηαζ χνα 10:00 π.ι 

2.  Δθεηηνμκζηή Ώπμζθνάβζζδ ημο (οπυ)θαηέθμο «Οζημκμιζηή Πνμζθμνά», ηαηά ηδκ διενμιδκία ηαζ 

χνα πμο εα μνίζεζ δ ακαεέημοζα ανπή  

Με ηδκ απμζθνάβζζδ ηςκ ςξ άκς θαηέθςκ, ακά ζηάδζμ, ηάεε πνμζθένςκ πμο ζοκεπίγεζ ζε επυιεκμ ζηάδζμ 

απμηηά πνυζααζδ ζηζξ θμζπέξ πνμζθμνέξ ηαζ ηα οπμαθδεέκηα δζηαζμθμβδηζηά ημοξ, ιε ηδκ επζθφθαλδ ηςκ 

πηοπχκ εηείκςκ ηδξ ηάεε πνμζθμνάξ πμο έπμοκ παναηηδνζζεεί ςξ ειπζζηεοηζηέξ. 

Δ ακαεέημοζα ανπή ιπμνεί κα ηαθέζεζ ημοξ μζημκμιζημφξ θμνείξ κα ζοιπθδνχζμοκ ή κα δζεοηνζκίζμοκ ηα 

έββναθα ή δζηαζμθμβδηζηά πμο έπμοκ οπμαθδεεί, ή κα δζεοηνζκίζμοκ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ηεπκζηήξ ή 

μζημκμιζηήξ πνμζθμνάξ ημοξ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 102 ημο κ. 4412/2016. 

3.1.2 Αλζμθυβδζδ πνμζθμνχκ 

Μεηά ηδκ ηαηά πενίπηςζδ δθεηηνμκζηή απμζθνάβζζδ ηςκ πνμζθμνχκ δ Ώκαεέημοζα Ώνπή πνμααίκεζ ζηδκ 

αλζμθυβδζδ αοηχκ ιέζς ηςκ ανιυδζςκ πζζημπμζδιέκςκ ζημ φζηδια μνβάκςκ ηδξ, εθανιμγυιεκςκ ηαηά 

ηα θμζπά ηςκ ηεζιέκςκ δζαηάλεςκ. 

Βζδζηυηενα : 

α) ημ ανιυδζμ βκςιμδμηζηυ υνβακμ ηαηαπςνεί υζμοξ οπέααθακ πνμζθμνέξ, ηαεχξ ηαζ ηα οπμαθδεέκηα 

αοηχκ δζηαζμθμβδηζηά ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο εθέβπμο αοηχκ ζε πναηηζηυ, ημ μπμίμ οπμβνάθεηαζ απυ ηα 

ιέθδ ημο μνβάκμο. 

α) ηδ ζοκέπεζα ημ ανιυδζμ βκςιμδμηζηυ υνβακμ πνμααίκεζ ζηδκ αλζμθυβδζδ ιυκμ ηςκ ηεπκζηχκ 

πνμζθμνχκ ηςκ πνμζθενυκηςκ, ηςκ μπμίςκ ηα δζηαζμθμβδηζηά ζοιιεημπήξ έηνζκε πθήνδ. Δ αλζμθυβδζδ 

βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζαξ ηαζ ζοκηάζζεηαζ πναηηζηυ βζα ηδκ απυννζρδ υζςκ ηεπκζηχκ 

πνμζθμνχκ δεκ πθδνμφκ ημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ ηαζ ηδκ απμδμπή ηςκ 

ηεπκζηχκ πνμζθμνχκ, ιε αάζδ ηα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ ημο άνενμο 2.3 ηδξ πανμφζαξ. 

Γζα ημκ έθεβπμ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ηεπκζηχκ πνμζθμνχκ  

ζοκηάζζεηαζ εκζαίμ πναηηζηυ, ημ μπμίμ οπμαάθθεηαζ ζηδκ ακαεέημοζα ανπή
 
πνμξ έβηνζζδ. 

Σα απμηεθέζιαηα ηςκ εκ θυβς ζηαδίςκ («Γζηαζμθμβδηζηά οιιεημπήξ» & «Σεπκζηή Πνμζθμνά» 

επζηονχκμκηαζ ιε απυθαζδ ημο απμθαζκυιεκμο μνβάκμο ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ, δ μπμία 

ημζκμπμζείηαζ ιε επζιέθεζα αοηήξ, ιέζς ηδξ θεζημονβζηυηδηαξ ηδξ «Δπζημζκςκίαξ» ημο ζοζηήιαημξ 

ΔΗΓΗ,  ζημοξ πνμζθένμκηεξ. Καηά ηδξ εκ θυβς απυθαζδξ πςνεί πνμδζηαζηζηή πνμζθοβή, 

ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 3.4 ηδξ πανμφζαξ. 

β) Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ αλζμθυβδζδξ, ζφιθςκα ιε ηα ακςηένς, απμζθναβίγμκηαζ, ηαηά ηδκ 

διενμιδκία ηαζ χνα πμο μνίγεηαζ ζηδκ εζδζηή πνυζηθδζδ μζ θάηεθμζ ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ εηείκςκ 

ηςκ πνμζθενυκηςκ πμο δεκ έπμοκ απμννζθεεί ζφιθςκα ιε ηα ακςηένς. 

δ) Δ Βπζηνμπή Ώλζμθυβδζδξ πνμααίκεζ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ πμο 

απμζθναβίζηδηακ ηαζ ζοκηάζζεζ πναηηζηυ ζημ μπμίμ εζζδβείηαζ αζηζμθμβδιέκα ηδκ απμδμπή ή απυννζρή 

ημοξ, ηδκ ηαηάηαλδ ηςκ πνμζθμνχκ ηαζ ηδκ ακάδεζλδ ημο πνμζςνζκμφ ακαδυπμο. 

Βάκ μζ πνμζθμνέξ θαίκμκηαζ αζοκήεζζηα παιδθέξ ζε ζπέζδ ιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ζφιααζδξ, δ ακαεέημοζα 

ανπή απαζηεί απυ ημοξ μζημκμιζημφξ θμνείξ κα ελδβήζμοκ ηδκ ηζιή ή ημ ηυζημξ πμο πνμηείκμοκ ζηδκ 

πνμζθμνά ημοξ, εκηυξ απμηθεζζηζηήξ πνμεεζιίαξ, ηαηά ακχηαημ υνζμ δέηα (10) διενχκ απυ ηδκ 

ημζκμπμίδζδ ηδξ ζπεηζηήξ πνυζηθδζδξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή εθανιυγμκηαζ ηα άνενα 88 ηαζ 89 κ. 

4412/2016 
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ηδκ πενίπηςζδ ζζμδφκαιςκ πνμθμνχκ, δδθαδή πνμζθμνχκ ιε ηδκ ίδζα ζοκμθζηή ηεθζηή ααειμθμβία 

ιεηαλφ δφμ ή πενζζζμηένςκ πνμζθενυκηςκ δ ακάεεζδ βίκεηαζ ζηδκ πνμζθμνά ιε ηδκ ιεβαθφηενδ 

ααειμθμβία ηεπκζηήξ πνμζθμνάξ. 

Ώκ μζ ζζμδφκαιεξ πνμζθμνέξ έπμοκ ηδκ ίδζα ααειμθμβία ηεπκζηήξ πνμζθμνάξ δ ακαεέημοζα ανπή επζθέβεζ 

ημκ ακάδμπμ ιε ηθήνςζδ ιεηαλφ ηςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ πμο οπέααθακ ηζξ ζζμδφκαιεξ πνμζθμνέξ. Δ 

ηθήνςζδ βίκεηαζ εκχπζμκ ηδξ Βπζηνμπήξ ημο Αζαβςκζζιμφ ηαζ πανμοζία αοηχκ ηςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ. 

Σα απμηεθέζιαηα ημο εκ θυβς ζηαδίμο («Οζημκμιζηή Πνμζθμνά») επζηονχκμκηαζ ιε απυθαζδ ημο 

απμθαζκυιεκμο μνβάκμο ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ, δ μπμία ημζκμπμζείηαζ ιε επζιέθεζα αοηήξ, ιέζς ηδξ 

θεζημονβζηυηδηαξ ηδξ «Δπζημζκςκίαξ» ημο ζοζηήιαημξ ΔΗΓΗ,  ζημοξ πνμζθένμκηεξ. Καηά ηδξ εκ 

θυβς απυθαζδξ πςνεί πνμδζηαζηζηή πνμζθοβή, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 3.4 ηδξ 

πανμφζαξ. 

 

3.2 Πνυζηθδζδ οπμαμθήξ δζηαζμθμβδηζηχκ πνμζςνζκμφ ακαδυπμο - Γζηαζμθμβδηζηά πνμζςνζκμφ 

ακαδυπμο 

Σα εκ θυβς δζηαζμθμβδηζηά, οπμαάθθμκηαζ απυ ημκ πνμζθένμκηα («πνμζςνζκυ ακάδμπμ»), δθεηηνμκζηά   

ιέζς ημο ζοζηήιαημξ, ζε ιμνθή ανπείςκ pdf ηαζ πνμζημιίγμκηαζ ηαηά πενίπηςζδ απυ αοηυκ εκηυξ ηνζχκ 

(3) ενβάζζιςκ διενχκ απυ ηδκ διενμιδκία οπμαμθήξ ημοξ. ηακ οπμβνάθμκηαζ απυ ημκ ίδζμ θένμοκ 

δθεηηνμκζηή οπμβναθή.  

Με ηδκ παναθααή ηςκ ςξ άκς δζηαζμθμβδηζηχκ, ημ ζφζηδια εηδίδεζ επζαεααίςζδ ηδξ παναθααήξ ημοξ ηαζ 

απμζηέθθεζ εκδιενςηζηυ δθεηηνμκζηυ ιήκοια ζ’ αοηυκ ζημκ μπμίμ πνυηεζηαζ κα βίκεζ δ ηαηαηφνςζδ. 

Ώκ ιεηά ηδκ δθεηηνμκζηή απμζθνάβζζδ ηαζ ηαηά ημκ έθεβπμ ηςκ ςξ άκς δζηαζμθμβδηζηχκ δζαπζζηςεεί υηζ 

δεκ έπμοκ πνμζημιζζεεί ή οπάνπμοκ εθθείρεζξ ζε αοηά πμο οπμαθήεδηακ, πανέπεηαζ πνμεεζιία ζημκ 

πνμζςνζκυ ακάδμπμ κα ηα πνμζημιίζεζ ή κα ηα ζοιπθδνχζεζ εκηυξ πέκηε (5) διενχκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ 

ζπεηζηήξ έββναθδξ, ιέζς ημο οζηήιαημξ, εζδμπμίδζήξ ημο. Δ ακαεέημοζα ανπή ιπμνεί αζηζμθμβδιέκα κα 

παναηείκεζ ηδκ ςξ άκς πνμεεζιία ηαη’ ακχηαημ υνζμ βζα δεηαπέκηε (15) επζπθέμκ διένεξ.  

ζμζ οπέααθακ παναδεηηέξ πνμζθμνέξ θαιαάκμοκ βκχζδ ηςκ παναπάκς δζηαζμθμβδηζηχκ πμο 

ηαηαηέεδηακ. 

Ώπμννίπηεηαζ δ πνμζθμνά ημο πνμζςνζκμφ ακαδυπμο , ηαηαπίπηεζ οπέν ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ δ εββφδζδ 

ζοιιεημπήξ ημο ηαζ δ ηαηαηφνςζδ βίκεηαζ ζημκ πνμζθένμκηα πμο οπέααθε ηδκ αιέζςξ επυιεκδ πθέμκ 

ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά, ηδνμοιέκδξ ηδξ ακςηένς δζαδζηαζίαξ, εάκ: 

i)  ηαηά ημκ έθεβπμ ηςκ παναπάκς δζηαζμθμβδηζηχκ δζαπζζηςεεί υηζ ηα ζημζπεία πμο δδθχεδηακ ιε ημ 

Βονςπασηυ Βκζαίμ Έββναθμ φιααζδξ είκαζ ρεοδή ή ακαηνζαή, ή  

ii)  δεκ οπμαθδεμφκ ζημ πνμηαεμνζζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ηα απαζημφιεκα πνςηυηοπα ή ακηίβναθα ηςκ 

παναπάκς δζηαζμθμβδηζηχκ ή  

iii) απυ ηα δζηαζμθμβδηζηά πμο πνμζημιίζεδηακ κμιίιςξ ηαζ ειπνμεέζιςξ, δεκ απμδεζηκφμκηαζ μζ υνμζ ηαζ 

μζ πνμτπμεέζεζξ ζοιιεημπήξ ζφιθςκα ιε ηα άνενα 2.2.3 (θυβμζ απμηθεζζιμφ) ηαζ 2.2.4 έςξ 2.2.8 (ηνζηήνζα 

πμζμηζηήξ επζθμβήξ) ηδξ πανμφζαξ,  

ε πενίπηςζδ έβηαζνδξ ηαζ πνμζήημοζαξ εκδιένςζδξ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ βζα ιεηααμθέξ ζηζξ 

πνμτπμεέζεζξ ηζξ μπμίεξ μ πνμζςνζκυξ ακάδμπμξ είπε δδθχζεζ ιε ημ Βονςπασηυ Βκζαίμ Έββναθμ φιααζδξ 

υηζ πθδνμί, μζ μπμίεξ επήθεακ ή βζα ηζξ μπμίεξ έθααε βκχζδ ιεηά ηδκ δήθςζδ ηαζ ιέπνζ ηδκ διένα ηδξ 

έββναθδξ εζδμπμίδζδξ βζα ηδκ πνμζηυιζζδ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ πνμζςνζκμφ ακαδυπμο (μρζβεκείξ 

ιεηααμθέξ), δεκ ηαηαπίπηεζ οπέν ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ δ εββφδζδ ζοιιεημπήξ ημο.  

Ώκ ηακέκαξ απυ ημοξ πνμζθένμκηεξ δεκ οπμαάθθεζ αθδεή ή αηνζαή δήθςζδ ή δεκ πνμζημιίζεζ έκα ή 

πενζζζυηενα απυ ηα απαζημφιεκα δζηαζμθμβδηζηά ή δεκ απμδείλεζ υηζ πθδνμί ηα ηνζηήνζα πμζμηζηήξ επζθμβήξ 

ζφιθςκα ιε ηζξ παναβνάθμοξ 2.2.4 -2.2.8 ηδξ πανμφζαξ δζαηήνολδξ, δ δζαδζηαζία ιαηαζχκεηαζ.  

Δ δζαδζηαζία εθέβπμο ηςκ παναπάκς δζηαζμθμβδηζηχκ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδ ζφκηαλδ πναηηζημφ ηδκ 

Βπζηνμπή ημο Αζαβςκζζιμφ ηαζ ηδ δζααίααζδ ημο θαηέθμο ζημ απμθαζκυιεκμ υνβακμ ηδξ ακαεέημοζαξ 

ανπήξ βζα ηδ θήρδ απυθαζδξ είηε βζα ηδκ ηαηαηφνςζδ ηδξ ζφιααζδξ είηε βζα ηδ ιαηαίςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ 
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είηε βζα ηδκ ηήνολδ ημο πνμζςνζκμφ ακαδυπμο ςξ εηπηχημο. Σα απμηεθέζιαηα ημο εθέβπμο ηςκ παναπάκς 

δζηαζμθμβδηζηχκ ηαζ ηδξ εζζήβδζδξ ηδξ Βπζηνμπήξ επζηονχκμκηαζ ιε ηδκ απυθαζδ ηαηαηφνςζδξ. 

3.3 Καηαηφνςζδ - ζφκαρδ ζφιααζδξ  

Δ ακαεέημοζα ανπή ημζκμπμζεί ηδκ απυθαζδ ηαηαηφνςζδξ, ιαγί ιε ακηίβναθμ υθςκ ηςκ πναηηζηχκ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ εθέβπμο ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ πνμζθμνχκ, ζε ηάεε πνμζθένμκηα πμο έπεζ οπμαάθεζ απμδεηηή 

πνμζθμνά, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 100 ημο κ. 4412/2016, εηηυξ απυ ημκ πνμζςνζκυ ακάδμπμ δθεηηνμκζηά 

ιέζς ημο ζοζηήιαημξ.   

Δ εκ θυβς απυθαζδ ακαθένεζ ηδκ πνμεεζιία βζα ηδκ ακαζημθή ηδξ ζφκαρδξ ηδξ ζφιααζδξ ζφιθςκα ιε ηδκ 

επυιεκδ πανάβναθμ 3.4.  

Σα έκκμια απμηεθέζιαηα ηδξ απυθαζδξ ηαηαηφνςζδξ ηαζ ζδίςξ δ ζφκαρδ ηδξ ζφιααζδξ επένπμκηαζ 

εθυζμκ ζοκηνέλμοκ ζςνεοηζηά ηα ηάηςεζ: 

α) άπναηηδ πάνμδμξ ηςκ πνμεεζιζχκ άζηδζδξ ηςκ πνμαθεπυιεκςκ ζηδκ πανάβναθμ 3.4. ηδξ πανμφζαξ 

αμδεδιάηςκ ηαζ ιέζςκ ζημ ζηάδζμ ηδξ πνμδζηαζηζηήξ ηαζ δζηαζηζηήξ πνμζηαζίαξ ηαζ απυ ηζξ απμθάζεζξ 

ακαζημθχκ επί αοηχκ,  

α) ημζκμπμίδζδ ηδξ απυθαζδξ ηαηαηφνςζδξ ζημκ πνμζςνζκυ ακάδμπμ, εθυζμκ αοηυξ οπμαάθεζ 

επζηαζνμπμζδιέκα ηα δζηαζμθμβδηζηά ηδξ παναβνάθμο 2.2.9.2. ηαζ ιυκμκ ζηδκ πενίπηςζδ ημο 

πνμζοιααηζημφ εθέβπμο ή ηδξ άζηδζδξ πνμδζηαζηζηήξ πνμζθοβήξ ηαζ εκδίηςκ ιέζςκ ηαηά ηδξ απυθαζδξ 

ηαηαηφνςζδξ, έπεζηα απυ ζπεηζηή πνυζηθδζδ . 

 

Δ ακαεέημοζα ανπή πνμζηαθεί ημκ ακάδμπμ κα πνμζέθεεζ βζα οπμβναθή ημο ζοιθςκδηζημφ εκηυξ 

πνμεεζιίαξ είημζζ (20) διενχκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ ζπεηζηήξ εζδζηήξ πνυζηθδζδξ. Σμ ζοιθςκδηζηυ 

έπεζ απμδεζηηζηυ παναηηήνα.  

ηδκ πενίπηςζδ πμο μ ακάδμπμξ δεκ πνμζέθεεζ κα οπμβνάρεζ ημ ςξ άκς ζοιθςκδηζηυ ιέζα ζηδκ ηεεείζα 

πνμεεζιία, ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ, ηαηαπίπηεζ οπέν ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ δ εββοδηζηή επζζημθή 

ζοιιεημπήξ ημο ηαζ δ ηαηαηφνςζδ, ιε ηδκ ίδζα δζαδζηαζία, βίκεηαζ ζημκ πνμζθένμκηα πμο οπέααθε ηδκ  

αιέζςξ επυιεκδ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά.  

3.4 Πνμδζηαζηζηέξ Πνμζθοβέξ - Πνμζςνζκή Γζηαζηζηή Πνμζηαζία 

Κάεε εκδζαθενυιεκμξ, μ μπμίμξ έπεζ ή είπε ζοιθένμκ κα ημο ακαηεεεί δ ζοβηεηνζιέκδ ζφιααζδ ηαζ έπεζ ή 

είπε οπμζηεί ή εκδέπεηαζ κα οπμζηεί γδιία απυ εηηεθεζηή πνάλδ ή πανάθεζρδ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ ηαηά 

πανάααζδ ηδξ κμιμεεζίαξ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ ή ηδξ εζςηενζηήξ κμιμεεζίαξ, δζηαζμφηαζ κα αζηήζεζ 

πνμδζηαζηζηή πνμζθοβή εκχπζμκ ηδξ ΏΒΠΠ ηαηά ηδξ ζπεηζηήξ πνάλδξ ή πανάθεζρδξ ηδξ ακαεέημοζαξ 

ανπήξ, πνμζδζμνίγμκηαξ εζδζηχξ ηζξ κμιζηέξ ηαζ πναβιαηζηέξ αζηζάζεζξ πμο δζηαζμθμβμφκ ημ αίηδιά ημο. ε 

πενίπηςζδ πνμζθοβήξ ηαηά πνάλδξ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ δ πνμεεζιία βζα ηδκ άζηδζδ ηδξ πνμδζηαζηζηήξ 

πνμζθοβήξ είκαζ: 

(α) δέηα (10) διένεξ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ πνμζααθθυιεκδξ πνάλδξ ζημκ εκδζαθενυιεκμ μζημκμιζηυ 

θμνέα ακ δ πνάλδ ημζκμπμζήεδηε ιε δθεηηνμκζηά ιέζα ή ηδθεμιμζμηοπία ή  

(α) δεηαπέκηε (15) διένεξ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ πνμζααθθυιεκδξ πνάλδξ ζε αοηυκ ακ 

πνδζζιμπμζήεδηακ άθθα ιέζα επζημζκςκίαξ, άθθςξ   

β) δέηα (10) διένεξ απυ ηδκ πθήνδ, πναβιαηζηή ή ηεηιαζνυιεκδ, βκχζδ ηδξ πνάλδξ πμο αθάπηεζ ηα 

ζοιθένμκηα ημο εκδζαθενυιεκμο μζημκμιζημφ θμνέα.  

ε πενίπηςζδ πανάθεζρδξ, δ πνμεεζιία βζα ηδκ άζηδζδ ηδξ πνμδζηαζηζηήξ πνμζθοβήξ είκαζ δεηαπέκηε (15) 

διένεξ απυ ηδκ επμιέκδ ηδξ ζοκηέθεζδξ ηδξ πνμζααθθυιεκδξ πανάθεζρδξ 

Δ πνμδζηαζηζηή πνμζθοβή ηαηαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά ιέζς ηδξ θεζημονβζηυηδηαξ «Βπζημζκςκία» ημο 

ΒΔΑΔ ζημκ δθεηηνμκζηυ ηυπμ ημο δζαβςκζζιμφ, επζθέβμκηαξ ηαηά πενίπηςζδ ηδκ έκδεζλδ 

«Πνμδζηαζηζηή Πνμζθοβή» ηαζ επζζοκάπημκηαξ ημ ζπεηζηυ έββναθμ ζε ιμνθή δθεηηνμκζημφ ανπείμο 

Portable Document Format (PDF), ημ μπμίμ θένεζ εβηεηνζιέκδ πνμδβιέκδ δθεηηνμκζηή οπμβναθή ή 

πνμδβιέκδ δθεηηνμκζηή οπμβναθή ιε πνήζδ εβηεηνζιέκςκ πζζημπμζδηζηχκ 
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Γζα ημ παναδεηηυ ηδξ άζηδζδξ ηδξ πνμδζηαζηζηήξ πνμζθοβήξ ηαηαηίεεηαζ πανάαμθμ απυ ημκ πνμζθεφβμκηα 

οπέν ημο Αδιμζίμο, ηαηά ηα εζδζηά μνζγυιεκα ζημ άνενμ 363 ημο κ. 4412/2016 ζημ άνενμ 19 παν. 1.1 ηαζ 

ζημ άνενμ 7  ηδξ ιε ανζε. 56902/215 Τ.Ώ..  

Σμ πανάαμθμ  επζζηνέθεηαζ ζημκ πνμζθεφβμκηα, ζε πενίπηςζδ μθζηήξ ή ιενζηήξ απμδμπήξ ηδξ πνμζθοβήξ 

ημο ή ζε πενίπηςζδ πμο, πνζκ ηδκ έηδμζδ ηδξ απυθαζδξ ηδξ ΏΒΠΠ επί ηδξ πνμζθοβήξ, δ ακαεέημοζα ανπή 

ακαηαθεί ηδκ πνμζααθθυιεκδ πνάλδ ή πνμααίκεζ ζηδκ μθεζθυιεκδ εκένβεζα.  

Δ πνμεεζιία βζα ηδκ άζηδζδ ηδξ πνμδζηαζηζηήξ πνμζθοβήξ ηαζ δ άζηδζή ηδξ ηςθφμοκ ηδ ζφκαρδ ηδξ 

ζφιααζδξ επί πμζκή αηονυηδηαξ, ηαηά ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 364 ημο κ. 4412/2016. Καηά ηα θμζπά, δ 

άζηδζδ ηδξ πνμδζηαζηζηήξ πνμζθοβήξ δεκ ηςθφεζ ηδκ πνυμδμ ηδξ δζαβςκζζηζηήξ δζαδζηαζίαξ, εηηυξ ακ 

γδηδεμφκ πνμζςνζκά ιέηνα πνμζηαζίαξ ηαηά ημ άνενμ 366 ημο κ.4412/2016. 

Οζ ακαεέημοζεξ ανπέξ ιέζς ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ «Βπζημζκςκίαξ» ημο ΒΔΑΔ: 

• ημζκμπμζμφκ ηδκ πνμζθοβή ζε ηάεε εκδζαθενυιεκμ ηνίημ ζφιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα ζηδκ πεν. α ημο 

πνχημο εδαθίμο ηδξ παν.1 ημο αν. 365 ημο κ. 4412/2016. 

• δζααζαάγμοκ ζηδκ Ώνπή Βλέηαζδξ Πνμδζηαζηζηχκ Πνμζθοβχκ (ΏΒΠΠ) ηα πνμαθεπυιεκα ζηδκ πεν. α ημο 

πνχημο εδαθίμο ηδξ παν. 1 ημο αν. 365 ημο κ. 4412/2016. 

Δ ΏΒΠΠ απμθαίκεηαζ αζηζμθμβδιέκα επί ηδξ ααζζιυηδηαξ ηςκ πνμααθθυιεκςκ πναβιαηζηχκ ηαζ κμιζηχκ 

ζζπονζζιχκ ηδξ πνμζθοβήξ ηαζ ηςκ ζζπονζζιχκ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ ηαζ, ζε πενίπηςζδ πανέιααζδξ, ηςκ 

ζζπονζζιχκ ημο πανειααίκμκημξ ηαζ δέπεηαζ (εκ υθμ ή εκ ιένεζ) ή απμννίπηεζ ηδκ πνμζθοβή ιε απυθαζή 

ηδξ, δ μπμία εηδίδεηαζ ιέζα ζε απμηθεζζηζηή πνμεεζιία είημζζ (20) διενχκ απυ ηδκ διένα ελέηαζδξ ηδξ 

πνμζθοβήξ. 

Οζ πνήζηεξ - μζημκμιζημί θμνείξ εκδιενχκμκηαζ βζα ηδκ απμδμπή ή ηδκ απυννζρδ ηδξ πνμζθοβήξ απυ ηδκ 

ΏΒΠΠ. 

Δ άζηδζδ ηδξ ςξ άκς πνμδζηαζηζηήξ πνμζθοβήξ απμηεθεί πνμτπυεεζδ βζα ηδκ άζηδζδ ηςκ έκδζηςκ 

αμδεδιάηςκ  ηδξ αίηδζδξ ακαζημθήξ ηαζ ηδξ αίηδζδξ αηφνςζδξ ημο άνενμο 372 ημο κ. 4412/2016 ηαηά ηςκ 

εηηεθεζηχκ πνάλεςκ ή παναθείρεςκ ηςκ ακαεεημοζχκ ανπχκ. 

Δ αίηδζδ ακαζημθήξ ηαηαηίεεηαζ ζημ ανιυδζμ δζηαζηήνζμ ιέζα ζε πνμεεζιία δέηα (10) διενχκ απυ ηδκ 

έηδμζδ ηδξ απυθαζδξ επί ηδξ πνμδζηαζηζηήξ πνμζθοβήξ. Γζα ηδκ άζηδζδ ηδξ αζηήζεςξ ακαζημθήξ 

ηαηαηίεεηαζ πανάαμθμ, ηαηά ηα εζδζηυηενα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 372 παν. 4 ημο κ. 4412/2016. 

Δ άζηδζδ αίηδζδξ ακαζημθήξ ηςθφεζ ηδ ζφκαρδ ηδξ ζφιααζδξ, εηηυξ εάκ ιε ηδκ πνμζςνζκή δζαηαβή μ 

ανιυδζμξ δζηαζηήξ απμθακεεί δζαθμνεηζηά. 

3.5 Μαηαίςζδ Γζαδζηαζίαξ 

Δ ακαεέημοζα ανπή ιαηαζχκεζ ή δφκαηαζ κα ιαηαζχζεζ εκ υθμ ή εκ ιένεζ αζηζμθμβδιέκα ηδ δζαδζηαζία 

ακάεεζδξ, βζα ημοξ θυβμοξ ηαζ οπυ ημοξ υνμοξ ημο άνενμο 106 ημο κ. 4412/2016, ιεηά απυ βκχιδ ηδξ 

ανιυδζαξ Βπζηνμπήξ ημο Αζαβςκζζιμφ. Βπίζδξ, ακ δζαπζζηςεμφκ ζθάθιαηα ή παναθείρεζξ ζε μπμζμδήπμηε 

ζηάδζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ ακάεεζδξ, ιπμνεί, ιεηά απυ βκχιδ ημο ανιυδζμο μνβάκμο, κα αηονχζεζ ιενζηχξ ηδ 

δζαδζηαζία ή κα ακαιμνθχζεζ ακάθμβα ημ απμηέθεζιά ηδξ ή κα απμθαζίζεζ ηδκ επακάθδρή ηδξ απυ ημ 

ζδιείμ πμο ειθζθμπχνδζε ημ ζθάθια ή δ πανάθεζρδ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δββοήζεζξ  (ηαθήξ εηηέθεζδξ) 

Γζα ηδκ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ απαζηείηαζ δ πανμπή εββφδζδξ ηαθήξ εηηέθεζδξ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 72 

παν. 1 α) ημο κ. 4412/2016, ημ φρμξ ηδξ μπμίαξ ακένπεηαζ ζε πμζμζηυ 5% επί ηδξ αλίαξ ηδξ ζφιααζδξ, εηηυξ 

ΦΠΏ, ηαζ ηαηαηίεεηαζ πνζκ ή ηαηά ηδκ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ.  

Δ εββφδζδ ηαθήξ εηηέθεζδξ, πνμηεζιέκμο κα βίκεζ απμδεηηή , πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ηαη' εθάπζζημκ ηα 

ακαθενυιεκα ζηδκ πανάβναθμ 2.1.5. ζημζπεία ηδξ πανμφζαξ ηαζ επζπθέμκ ημκ ανζειυ ηαζ ημκ ηίηθμ ηδξ 

ζπεηζηήξ ζφιααζδξ  

Δ εββφδζδ ηαθήξ εηηέθεζδξ ηδξ ζφιααζδξ ηαθφπηεζ ζοκμθζηά ηαζ πςνίξ δζαηνίζεζξ ηδκ εθανιμβή υθςκ ηςκ 

υνςκ ηδξ ζφιααζδξ ηαζ ηάεε απαίηδζδ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ ε πενίπηςζδ ηνμπμπμίδζδξ ηδξ ζφιααζδξ 

ηαηά ηδκ πανάβναθμ 4.5, δ μπμία ζοκεπάβεηαζ αφλδζδ ηδξ ζοιααηζηήξ αλίαξ, μ ακάδμπμξ είκαζ 

οπμπνεςιέκμξ κα ηαηαεέζεζ πνζκ ηδκ ηνμπμπμίδζδ, ζοιπθδνςιαηζηή εββφδζδ ημ φρμξ ηδξ μπμίαξ ακένπεηαζ 

ζε πμζμζηυ 5% επί ημο πμζμφ ηδξ αφλδζδξ, εηηυξ ΦΠΏ.  

Δ εββφδζδ ηαθήξ εηηέθεζδξ ηαηαπίπηεζ ζε πενίπηςζδ πανάααζδξ ηςκ υνςκ ηδξ ζφιααζδξ, υπςξ αοηή 

εζδζηυηενα μνίγεζ.  

Δ εββφδζδ ηαθήξ εηηέθεζδξ επζζηνέθεηαζ ζημ ζφκμθυ ηδξ ιεηά ηδκ μνζζηζηή πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή 

παναθααή ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ ζφιααζδξ. Βάκ ζημ πνςηυημθθμ μνζζηζηήξ πμζμηζηήξ ηαζ πμζμηζηήξ 

παναθααήξ ακαθένμκηαζ παναηδνήζεζξ ή οπάνπεζ εηπνυεεζιδ πανάδμζδ, δ επζζηνμθή ηδξ εββφδζδξ βίκεηαζ 

ιεηά ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ παναηδνήζεςκ ηαζ ημο εηπνμεέζιμο.  

4.2  οιααηζηυ Πθαίζζμ - Δθανιμζηέα Νμιμεεζία  

Καηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ εθανιυγμκηαζ μζ δζαηάλεζξ ημο κ. 4412/2016, μζ υνμζ ηδξ πανμφζαξ 

δζαηήνολδξ ηαζ ζοιπθδνςιαηζηά μ Ώζηζηυξ Κχδζηαξ.  

4.3 Όνμζ εηηέθεζδξ ηδξ ζφιααζδξ 

Καηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ μ ακάδμπμξ ηδνεί ηζξ οπμπνεχζεζξ ζημοξ ημιείξ ημο πενζααθθμκηζημφ, 

ημζκςκζημαζθαθζζηζημφ ηαζ ενβαηζημφ δζηαίμο, πμο έπμοκ εεζπζζηεί ιε ημ δίηαζμ ηδξ Έκςζδξ, ημ εεκζηυ 

δίηαζμ, ζοθθμβζηέξ ζοιαάζεζξ ή δζεεκείξ δζαηάλεζξ πενζααθθμκηζημφ, ημζκςκζημαζθαθζζηζημφ ηαζ ενβαηζημφ 

δίηαζμ, μζ μπμίεξ απανζειμφκηαζ ζημ Πανάνηδια Υ ημο Πνμζανηήιαημξ Ώ ημο κ. 4412/2016.  

Δ ηήνδζδ ηςκ εκ θυβς οπμπνεχζεςκ απυ ημκ ακάδμπμ ηαζ ημοξ οπενβμθάαμοξ ημο εθέβπεηαζ ηαζ 

αεααζχκεηαζ απυ ηα υνβακα πμο επζαθέπμοκ ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ ηαζ ηζξ ανιυδζεξ δδιυζζεξ ανπέξ 

ηαζ οπδνεζίεξ πμο εκενβμφκ εκηυξ ηςκ μνίςκ ηδξ εοεφκδξ ηαζ ηδξ ανιμδζυηδηάξ ημοξ. 

4.4 (δζαηδνείηαζ βζα θυβμοξ ανίειδζδξ) 

4.5 Σνμπμπμίδζδ ζφιααζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζά ηδξ  

Δ ζφιααζδ ιπμνεί κα ηνμπμπμζείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζά ηδξ, πςνίξ κα απαζηείηαζ κέα δζαδζηαζία ζφκαρδξ 

ζφιααζδξ, ιυκμ ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ημο άνενμο 132 ημο κ. 4412/2016 ηαζ 

ηαηυπζκ βκςιμδυηδζδξ ημο ανιμδίμο μνβάκμο  

4.6 Γζηαίςια ιμκμιενμφξ θφζδξ ηδξ ζφιααζδξ  

 Δ ακαεέημοζα ανπή ιπμνεί, ιε ηζξ πνμτπμεέζεζξ πμο μνίγμοκ μζ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ, κα ηαηαββείθεζ ηδ 

ζφιααζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εηηέθεζήξ ηδξ, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 133 ημο κ.4412/16. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σνυπμξ πθδνςιήξ  

5.1.1. Δ πθδνςιή ημο ακαδυπμο εα πναβιαημπμζδεεί ιε ημκ πζμ ηάης ηνυπμ  

Σμ 100% ηδξ ζοιααηζηήξ αλίαξ ιεηά ηδκ μνζζηζηή παναθααή ημο ζοκυθμο ηδξ πνμιήεεζαξ..  

Δ πθδνςιή ημο ζοιααηζημφ ηζιήιαημξ εα βίκεηαζ ιε ηδκ πνμζηυιζζδ ηςκ κμιίιςκ παναζηαηζηχκ ηαζ 

δζηαζμθμβδηζηχκ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 200 παν. 4 ημο κ. 4412/2016, ηαεχξ ηαζ 

ηάεε άθθμο δζηαζμθμβδηζημφ πμο ηοπυκ ήεεθε γδηδεεί απυ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ πμο δζεκενβμφκ ημκ 

έθεβπμ ηαζ ηδκ πθδνςιή.  

5.1.2. Toκ Ώκάδμπμ αανφκμοκ μζ οπέν ηνίηςκ ηναηήζεζξ, ςξ ηαζ ηάεε άθθδ επζαάνοκζδ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

ηείιεκδ κμιμεεζία, ιδ ζοιπενζθαιαακμιέκμο Φ.Π.Ώ., βζα ηδκ πανάδμζδ ημο οθζημφ ζημκ ηυπμ ηαζ ιε ημκ 

ηνυπμ πμο πνμαθέπεηαζ ζηα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ. Εδίςξ αανφκεηαζ ιε ηζξ αηυθμοεεξ ηναηήζεζξ:  

α) Κνάηδζδ 0,07% δ μπμία οπμθμβίγεηαζ επί ηδξ αλίαξ ηάεε πθδνςιήξ πνμ θυνςκ ηαζ ηναηήζεςκ ηδξ 

ανπζηήξ, ηαεχξ ηαζ ηάεε ζοιπθδνςιαηζηήξ ζφιααζδξ Τπέν ηδξ Βκζαίαξ Ώκελάνηδηδξ Ώνπήξ Αδιμζίςκ 

οιαάζεςκ επζαάθθεηαζ (άνενμ 4 Ν.4013/2011 υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 

44 ημο Ν.4605/19) 

α) Κνάηδζδ 0,06% δ μπμία οπμθμβίγεηαζ επί ηδξ αλίαξ ηάεε πθδνςιήξ πνμ θυνςκ ηαζ ηναηήζεςκ ηδξ 

ανπζηήξ ηαεχξ ηαζ ηάεε ζοιπθδνςιαηζηήξ ζφιααζδξ οπέν ηδξ Ώνπήξ Βλέηαζδξ Πνμδζηαζηζηχκ 

Πνμζθοβχκ (άνενμ 350 παν. 3 ημο κ. 4412/2016). 

β) 2% οπέν μνβακζζιχκ ροπζηήξ οβείαξ πμο επμπηεφμκηαζ απυ ημ Τπμονβείμ Τβείαξ (ιεηά ηδκ αθαίνεζδ 

υθςκ ηςκ παναπάκς ηναηήζεςκ πθδκ ημο θυνμο). 

Οζ οπέν ηνίηςκ ηναηήζεζξ οπυηεζκηαζ ζημ εηάζημηε ζζπφμκ ακαθμβζηυ ηέθμξ πανημζήιμο  ηαζ ζηδκ επ’ 

αοημφ εζζθμνά οπέν ΟΓΏ  

Με ηάεε πθδνςιή εα βίκεηαζ δ πνμαθεπυιεκδ απυ ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία παναηνάηδζδ θυνμο 

εζζμδήιαημξ αλίαξ 4% επί ημο ηαεανμφ πμζμφ. 

5.2 Κήνολδ μζημκμιζημφ θμνέα εηπηχημο - Κονχζεζξ  

5.2.1. Ο ακάδμπμξ ηδνφζζεηαζ οπμπνεςηζηά έηπηςημξ απυ ηδ ζφιααζδ ηαζ απυ ηάεε δζηαίςια πμο απμννέεζ 

απυ αοηήκ, ιε απυθαζδ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ, φζηενα απυ βκςιμδυηδζδ ημο ανιυδζμο μνβάκμο, εθυζμκ 

δεκ θμνηχζεζ, παναδχζεζ ή ακηζηαηαζηήζεζ ηα ζοιααηζηά οθζηά ή δεκ επζζηεοάζεζ ή ζοκηδνήζεζ αοηά ιέζα 

ζημκ ζοιααηζηυ πνυκμ ή ζημκ πνυκμ πανάηαζδξ πμο ημο δμεεί, ζφιθςκα ιε υζα πνμαθέπμκηαζ ζημ άνενμ 

206 ημο κ. 4412/2016 ηαζ ζηδκ πανμφζα δζαηήνολδ. 

Αεκ ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ  υηακ: 

α) ημ οθζηυ δεκ θμνηςεεί ή παναδμεεί ή ακηζηαηαζηαεεί ιε εοεφκδ ημο θμνέα πμο εηηεθεί ηδ ζφιααζδ. 

α) ζοκηνέπμοκ θυβμζ ακςηέναξ αίαξ 

ημκ μζημκμιζηυ θμνέα πμο ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ απυ ηδκ ζφιααζδ, επζαάθθμκηαζ, ιε απυθαζδ ημο 

απμθαζκυιεκμο μνβάκμο, φζηενα απυ βκςιμδυηδζδ ημο ανιμδίμο μνβάκμο, ημ μπμίμ οπμπνεςηζηά ηαθεί ημκ 

ακάδμπμ πνμξ πανμπή ελδβήζεςκ, αενμζζηζηά, μζ παναηάης ηονχζεζξ: 

α) μθζηή ηαηάπηςζδ ηδξ εββφδζδξ ηαθήξ εηηέθεζδξ ηδξ ζφιααζδξ 

5.2.2.  Ώκ ημ οθζηυ θμνηςεεί - παναδμεεί ή ακηζηαηαζηαεεί ιεηά ηδ θήλδ ημο ζοιααηζημφ πνυκμο ηαζ ιέπνζ 

θήλδξ ημο πνυκμο ηδξ πανάηαζδξ πμο πμνδβήεδηε, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 206 ημο Ν.4412/16, επζαάθθεηαζ 

πνυζηζιμ
 
5% επί ηδξ ζοιααηζηήξ αλίαξ ηδξ πμζυηδηαξ πμο παναδυεδηε εηπνυεεζια. 

Σμ παναπάκς πνυζηζιμ οπμθμβίγεηαζ επί ηδξ ζοιααηζηήξ αλίαξ ηςκ εηπνυεεζια παναδμεέκηςκ οθζηχκ, 

πςνίξ ΦΠΏ. Βάκ ηα οθζηά πμο παναδυεδηακ εηπνυεεζια επδνεάγμοκ ηδ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ οθζηχκ πμο 

παναδυεδηακ ειπνυεεζια, ημ πνυζηζιμ οπμθμβίγεηαζ επί ηδξ ζοιααηζηήξ αλίαξ ηδξ ζοκμθζηήξ πμζυηδηαξ 

αοηχκ. 
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Καηά ημκ οπμθμβζζιυ ημο πνμκζημφ δζαζηήιαημξ ηδξ ηαεοζηένδζδξ βζα θυνηςζδ- πανάδμζδ ή 

ακηζηαηάζηαζδ ηςκ οθζηχκ, ιε απυθαζδ ημο απμθαζκμιέκμο μνβάκμο, φζηενα απυ βκςιμδυηδζδ ημο  

ανιμδίμο μνβάκμο, δεκ θαιαάκεηαζ οπυρδ μ πνυκμξ πμο πανήθεε πένακ ημο εφθμβμο, ηαηά ηα δζάθμνα 

ζηάδζα ηςκ δζαδζηαζζχκ, βζα ημ μπμίμ δεκ εοεφκεηαζ μ ακάδμπμξ ηαζ παναηείκεηαζ, ακηίζημζπα, μ πνυκμξ 

θυνηςζδξ - πανάδμζδξ. 

ε πενίπηςζδ έκςζδξ μζημκμιζηχκ θμνέςκ, ημ πνυζηζιμ ηαζ μζ ηυημζ επζαάθθμκηαζ ακαθυβςξ ζε υθα ηα 

ιέθδ ηδξ έκςζδξ. 

5.3 Γζμζηδηζηέξ πνμζθοβέξ ηαηά ηδ δζαδζηαζία εηηέθεζδξ ηςκ ζοιαάζεςκ 

Ο ακάδμπμξ ιπμνεί ηαηά ηςκ απμθάζεςκ πμο επζαάθθμοκ ζε αάνμξ ημο ηονχζεζξ, δοκάιεζ ηςκ υνςκ ηςκ 

άνενςκ 5.2 (Κήνολδ μζημκμιζημφ θμνέα εηπηχημο - Κονχζεζξ), 6.1. (Υνυκμξ πανάδμζδξ οθζηχκ), 6.4. 

(Ώπυννζρδ ζοιααηζηχκ οθζηχκ – ακηζηαηάζηαζδ), κα ηαηαεέζεζ πνμζθοβή ιέζα ζε ακαηνεπηζηή πνμεεζιία 

ηνζάκηα (30) διενχκ απυ ηδκ διενμιδκία πμο έθααε βκχζδ ηδξ ζπεηζηήξ απυθαζδξ. Βπί ηδξ πνμζθοβήξ, 

απμθαζίγεζ ημ ανιυδζμ απμθαζκυιεκμ υνβακμ, φζηενα απυ βκςιμδυηδζδ ημο ανιυδζμο ζοθθμβζημφ 

μνβάκμο. 

Δ εκ θυβς απυθαζδ δεκ επζδέπεηαζ πνμζαμθή ιε άθθδ μπμζαζδήπμηε θφζεςξ δζμζηδηζηή πνμζθοβή. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υνυκμξ πανάδμζδξ οθζηχκ 

6.1.1. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα παναδχζεζ ηα οθζηά, ηαηυπζκ έββναθδξ παναββεθίαξ ιέζα ζημκ πνυκμ 

πανάδμζδξ πμο μνίγεζ δ πανμφζα δζαηήνολδ ζηζξ απμεήηεξ ημο Νμζμημιείμο ή ζημ πχνμ πμο εα ημοξ 

οπμδεζπεεί απυ ημ βναθείμ Αζαπείνζζδξ, ηιδιαηζηά ηαζ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ, ιε έλμδα, εοεφκδ ηαζ 

ιένζικα ημο ζδίμο. 

Δ παναθααή ηδξ πνμιήεεζαξ εα πναβιαημπμζείηαζ εκηυξ 3 (ηνζχκ) ενβαζίιςκ διενχκ απυ ηδκ διενμιδκία 

απμζημθήξ ζημκ ακάδμπμ ηδξ ακςηένς εββνάθμο παναββεθίαξ απυ ημ κμζμημιείμ, απυ ανιυδζα επζηνμπή 

παναημθμφεδζδξ ηαζ παναθααήξ πμο εα ζοβηνμηδεεί βζα ημ ζημπυ αοηυ ηαζ εα εηδίδεζ ζπεηζηά πνςηυημθθα 

παναθααήξ. 

Ο ζοιααηζηυξ πνυκμξ πανάδμζδξ ηςκ οθζηχκ ιπμνεί κα παναηείκεηαζ, πνζκ απυ ηδ θήλδ ημο ανπζημφ 

ζοιααηζημφ πνυκμο πανάδμζδξ, οπυ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ημο άνενμο 206 ημο κ. 4412/2016. ηδκ πενίπηςζδ 

πμο ημ αίηδια οπμαάθθεηαζ απυ ημκ ακάδμπμ ηαζ δ πανάηαζδ πμνδβείηαζ πςνίξ κα ζοκηνέπμοκ θυβμζ 

ακςηέναξ αίαξ ή άθθμζ ζδζαζηένςξ ζμαανμί θυβμζ πμο ηαεζζημφκ ακηζηεζιεκζηχξ αδφκαηδ ηδκ ειπνυεεζιδ 

πανάδμζδ ηςκ ζοιααηζηχκ εζδχκ επζαάθθμκηαζ μζ ηονχζεζξ ημο άνενμο 207 ημο κ. 4412/2016. 

6.1.2. Βάκ θήλεζ μ ζοιααηζηυξ πνυκμξ πανάδμζδξ, πςνίξ κα οπμαθδεεί εβηαίνςξ αίηδια πανάηαζδξ ή, εάκ 

θήλεζ μ παναηαεείξ, ηαηά ηα ακςηένς, πνυκμξ, πςνίξ κα παναδμεεί ημ οθζηυ, μ ακάδμπμξ ηδνφζζεηαζ 

έηπηςημξ. 

6.1.3. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα εζδμπμζεί ηδκ οπδνεζία πμο εηηεθεί ηδκ πνμιήεεζα, ηδκ απμεήηδ 

οπμδμπήξ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηδκ επζηνμπή παναθααήξ, βζα ηδκ διενμιδκία πμο πνμηίεεηαζ κα παναδχζεζ ημ 

οθζηυ, ημοθάπζζημκ ιία (1) ενβάζζιδ διένα κςνίηενα. 

Μεηά απυ ηάεε πνμζηυιζζδ οθζημφ ζηδκ απμεήηδ οπμδμπήξ αοηχκ, μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα οπμαάθεζ 

ζηδκ οπδνεζία απμδεζηηζηυ, εεςνδιέκμ απυ ημκ οπεφεοκμ ηδξ απμεήηδξ, ζημ μπμίμ ακαθένεηαζ δ 

διενμιδκία πνμζηυιζζδξ, ημ οθζηυ, δ πμζυηδηα ηαζ μ ανζειυξ ηδξ ζφιααζδξ ζε εηηέθεζδ ηδξ μπμίαξ 

πνμζημιίζηδηε. 

6.2  Παναθααή οθζηχκ - Υνυκμξ ηαζ ηνυπμξ παναθααήξ οθζηχκ 

6.2.1. H παναθααή ηςκ οθζηχκ βίκεηαζ απυ επζηνμπέξ, πνςημαάειζεξ ή ηαζ δεοηενμαάειζεξ, πμο 

ζοβηνμημφκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ παν. 11 εδ. α ημο άνενμο 221 ημο Ν.4412/16 ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ 

άνενμ 208 ημο ςξ άκς κυιμο ηαζ ημ Πανάνηδια ΕΕΕ ηδξ πανμφζαξ (ζπέδζμ ζφιααζδξ). Καηά ηδκ δζαδζηαζία 

παναθααήξ ηςκ οθζηχκ δζεκενβείηαζ πμζμηζηυξ ηαζ πμζμηζηυξ έθεβπμξ ηαζ εθυζμκ ημ επζεοιεί ιπμνεί κα 

παναζηεί ηαζ μ ακάδμπμξ.  

Σμ ηυζημξ ηδξ δζεκένβεζαξ ηςκ εθέβπςκ αανφκεζ ημκ ακάδμπμ. 

Δ επζηνμπή παναθααήξ, ιεηά ημοξ πνμαθεπυιεκμοξ εθέβπμοξ ζοκηάζζεζ πνςηυημθθα (ιαηνμζημπζηυ – 

μνζζηζηυ- παναθααήξ ημο οθζημφ ιε παναηδνήζεζξ –απυννζρδξ  ηςκ οθζηχκ) ζφιθςκα ιε ηδκ παν.3 ημο 

άνενμο 208 ημο κ. 4412/16. 

Σα πνςηυημθθα πμο ζοκηάζζμκηαζ απυ ηζξ επζηνμπέξ (πνςημαάειζεξ – δεοηενμαάειζεξ) ημζκμπμζμφκηαζ 

οπμπνεςηζηά ηαζ ζημοξ ακαδυπμοξ. 

Τθζηά πμο απμννίθεδηακ ή ηνίεδηακ παναθδπηέα ιε έηπηςζδ επί ηδξ ζοιααηζηήξ ηζιήξ, ιε αάζδ ημοξ 

εθέβπμοξ πμο πναβιαημπμίδζε δ πνςημαάειζα επζηνμπή παναθααήξ, ιπμνμφκ κα παναπέιπμκηαζ βζα 

επακελέηαζδ ζε δεοηενμαάειζα επζηνμπή παναθααήξ φζηενα απυ αίηδια ημο ακαδυπμο ή αοηεπάββεθηα 

ζφιθςκα ιε ηδκ παν. 5 ημο άνενμο 208 ημο κ.4412/16. Σα έλμδα αανφκμοκ ζε ηάεε πενίπηςζδ ημκ ακάδμπμ. 

Βπίζδξ, εάκ μ ηεθεοηαίμξ δζαθςκεί ιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ ελεηάζεςκ πμο  δζεκενβήεδηακ 

απυ πνςημαάειζεξ ή δεοηενμαάειζεξ επζηνμπέξ παναθααήξ ιπμνεί κα γδηήζεζ εββνάθςξ ελέηαζδ ηαη΄εθεζδ 

ηςκ μζηείςκ ακηζδεζβιάηςκ, ιέζα ζε ακαηνεπηζηή πνμεεζιία είημζζ (20) διενχκ απυ ηδκ βκςζημπμίδζδ ζε 

αοηυκ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ανπζηήξ ελέηαζδξ,  ιε ημκ ηνυπμ  πμο πενζβνάθεηαζ ζηδκ παν. 8 ημο άνενμο 

208 ημο Ν.4412/16. 

Σμ απμηέθεζια  ηδξ ηαη΄έθεζδ ελέηαζδξ είκαζ οπμπνεςηζηυ ηαζ ηεθεζίδζημ ηαζ βζα ηα δφμ ιένδ. 
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Ο ακάδμπμξ δεκ ιπμνεί κα γδηήζεζ παναπμιπή ζε δεοηενμαάειζα επζηνμπή παναθααήξ ιεηά ηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ ηαη΄έθεζδ ελέηαζδξ. 

6.2.2. Δ παναθααή ηςκ οθζηχκ ηαζ δ έηδμζδ ηςκ ζπεηζηχκ πνςημηυθθςκ παναθααήξ πναβιαημπμζείηαζ 

ζφιθςκα ιε ημ Πανάνηδια ΕΕΕ ηδξ πανμφζαξ (ζπέδζμ ζφιααζδξ) 

Ώκ δ παναθααή ηςκ οθζηχκ ηαζ δ ζφκηαλδ ημο ζπεηζημφ πνςημηυθθμο δεκ πναβιαημπμζδεεί απυ ηδκ 

επζηνμπή παναθααήξ ιέζα ζημκ μνζγυιεκμ απυ ηδ ζφιααζδ πνυκμ, εεςνείηαζ υηζ δ παναθααή ζοκηεθέζεδηε 

αοημδίηαζα, ιε ηάεε επζθφθαλδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο Αδιμζίμο ηαζ εηδίδεηαζ πνμξ ημφημ ζπεηζηή απυθαζδ 

ημο ανιμδίμο απμθαζκμιέκμο μνβάκμο, ιε αάζδ ιυκμ ημ εεςνδιέκμ απυ ηδκ οπδνεζία πμο παναθαιαάκεζ 

ηα οθζηά απμδεζηηζηυ πνμζηυιζζδξ ημφηςκ, ζφιθςκα δε ιε ηδκ απυθαζδ αοηή δ απμεήηδ ημο θμνέα εηδίδεζ 

δεθηίμ εζζαβςβήξ ημο οθζημφ ηαζ εββναθήξ ημο ζηα αζαθία ηδξ, πνμηεζιέκμο κα πναβιαημπμζδεεί δ πθδνςιή 

ημο ακαδυπμο. 

Ώκελάνηδηα απυ ηδκ, ηαηά ηα ακςηένς, αοημδίηαζδ παναθααή ηαζ ηδκ πθδνςιή ημο ακαδυπμο, 

πναβιαημπμζμφκηαζ μζ πνμαθεπυιεκμζ απυ ηδκ ζφιααζδ έθεβπμζ απυ επζηνμπή πμο ζοβηνμηείηαζ ιε 

απυθαζδ ημο ανιμδίμο απμθαζκμιέκμο μνβάκμο, ζηδκ μπμία δεκ ιπμνεί κα ζοιιεηέπμοκ μ πνυεδνμξ ηαζ ηα 

ιέθδ ηδξ επζηνμπήξ πμο δεκ πναβιαημπμίδζε ηδκ παναθααή ζημκ πνμαθεπυιεκμ απυ ηδκ ζφιααζδ πνυκμ. Δ 

παναπάκς επζηνμπή παναθααήξ πνμααίκεζ ζε υθεξ ηζξ δζαδζηαζίεξ παναθααήξ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ ςξ 

άκς πανάβναθμ 1 ηαζ ημ άνενμ 208 ημο κ. 4412/2016 ηαζ ζοκηάζζεζ ηα ζπεηζηά πνςηυημθθα.  

Δ εββοδηζηή επζζημθή ηαθήξ εηηέθεζδξ δεκ επζζηνέθεηαζ πνζκ απυ ηδκ μθμηθήνςζδ υθςκ ηςκ 

πνμαθεπμιέκςκ απυ ηδ ζφιααζδ εθέβπςκ ηαζ ηδ ζφκηαλδ ηςκ ζπεηζηχκ πνςημηυθθςκ 

6.3 Δζδζημί υνμζ καφθςζδξ – αζθάθζζδξ - ακαημίκςζδξ θυνηςζδξ ηαζ πμζμηζημφ εθέβπμο ζημ 

ελςηενζηυ 

ΐάζεζ άνενςκ 210 έςξ 212 ημο κ.4412/16.  

6.4  Απυννζρδ ζοιααηζηχκ οθζηχκ – Ακηζηαηάζηαζδ 

6.4.1. ε πενίπηςζδ μνζζηζηήξ απυννζρδξ μθυηθδνδξ ή ιένμοξ ηδξ ζοιααηζηήξ πμζυηδηαξ ηςκ οθζηχκ, ιε 

απυθαζδ ημο απμθαζκμιέκμο μνβάκμο φζηενα απυ βκςιμδυηδζδ ημο ανιυδζμο μνβάκμο, ιπμνεί κα 

εβηνίκεηαζ ακηζηαηάζηαζή ηδξ ιε άθθδ, πμο κα είκαζ ζφιθςκδ ιε ημοξ υνμοξ ηδξ ζφιααζδξ, ιέζα ζε ηαηηή 

πνμεεζιία πμο μνίγεηαζ απυ ηδκ απυθαζδ αοηή. 

6.4.2. Ώκ δ ακηζηαηάζηαζδ βίκεηαζ ιεηά ηδ θήλδ ημο ζοιααηζημφ πνυκμο, δ πνμεεζιία πμο μνίγεηαζ βζα ηδκ 

ακηζηαηάζηαζδ δεκ ιπμνεί κα είκαζ ιεβαθφηενδ ημο 1/2 ημο ζοκμθζημφ ζοιααηζημφ πνυκμο, μ δε ακάδμπμξ 

εεςνείηαζ ςξ εηπνυεεζιμξ ηαζ οπυηεζηαζ ζε ηονχζεζξ θυβς εηπνυεεζιδξ πανάδμζδξ. Ώκ μ ακάδμπμξ δεκ 

ακηζηαηαζηήζεζ ηα οθζηά πμο απμννίθεδηακ ιέζα ζηδκ πνμεεζιία πμο ημο ηάπεδηε ηαζ εθυζμκ έπεζ θήλεζ μ 

ζοιααηζηυξ πνυκμξ, ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ ηαζ οπυηεζηαζ ζηζξ πνμαθεπυιεκεξ ηονχζεζξ. 

6.4.3. Δ επζζηνμθή ηςκ οθζηχκ πμο απμννίθεδηακ βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα ζηζξ παν. 2 ηαζ 3  

ημο άνενμο 213 ημο κ. 4412/2016. 

 

                                                                                                   Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ  

                       

                                                                                          α.α ΒΟΤΣΙΔΡΟΤ ΔΛΔΝΗ 
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7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

– Ακηζηείιεκμ ζφιααζδξ (θοζζηυ ηαζ μζημκμιζηυ) & Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ Δζδχκ (απαζηήζεζξ, 

εζδζημί υνμζ)   

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1. Ώκηζηείιεκμ ηδξ ζφιααζδξ  είκαζ δ πνμιήεεζα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ   ΚΑΙ                                                                           

ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΔΝΓΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΝΓΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

2. Σμ εηηζιχιεκμ πμζυ ακένπεηαζ ζοκμθζηά έςξ ημο πμζμφ  ηςκ 170.940,17 € πςνίξ ΦΠΏ ηαζ 200.000,00€ 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο  Φ.Π.Ώ. 17%. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΧΝ- ΠΟΟΣΗΣΧΝ-Π/Τ 

Α/Α ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΤΝΟΛΟ 

ΥΧΡΙ 

ΦΠΑ 

1. Κμοζημφιζα ( πακηεθυκζα – πμοηάιζζα ) πμθθαπθχκ πνήζεςκ.   

 

  (Small) 10 167 

  

                                                                                                                                                                                  

(Medium) 15 250,5 

  (Large) 25 417,5 

  (Xlarge) 20 334 

2.   Κμοζημφιζα (πακηεθυκζα – πμοηάιζζα) ιζαξ πνήζεςξ       

  (Small) 200 142 

  (Medium) 200 142 

  (Large) 500 355 

  (Xlarge) 500 355 

3. 

Μπθμφγεξ - Ρυιπεξ πεζνμονβείμο πμθθαπθχκ πνήζεςκ , 

οθαζιάηζκεξ – αδζάανμπεξ - πνάζζκεξ: Large.  20 438 

  

Μπθμφγεξ - Ρυιπεξ πεζνμονβείμο πμθθαπθχκ πνήζεςκ , 

οθαζιάηζκεξ – αδζάανμπεξ - πνάζζκεξ:                Xlarge.  20 438 

4. 

Μπθμφγεξ – νυιπεξ  πεζνμονβείμο, απμζηεζνςιέκεξ ( ιζαξ  

πνήζεςξ ) απθέξ & εκζζποιέκεξ L – XL    

 A. Aπθέξ  Large – XLarge  500 533,5 

B. Eκζζποιέκεξ Large – Xlarge 500 538 

5. αιπυ-ηζυηανα Νμ 36 έςξ ηαζ Νμ 47 30 657 

6 Υεζνμονβζηά πεδία – ζιαηζζιυξ  απμζηεζνςιέκμξ  ιζαξ πνήζεςξ   

   ΠΑΚΔΣΟ ΙΜΑΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΥΔΙΡ/ΚΗ     100 693,3 
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  ΚΑΛΛΤΜΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ     30 634,5 

  ΠΑΚΔΣΟ   ΛΑΠΑΡΟΣΟΜΙΑ 10 171,2 

  ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΑ  ΠΑΚΔΣΑ   

 Α. Παηέημ άηνςκ 20 177,6 

Β. Παηέημ ζζπίμο 30 325,74 

Γ. Παηέημ ανενμζηυπδζδξ   20 194,4 

Γ. Κμονηίκα ηάεεηδξ απμιυκςζδξ ζζπίμο   30 195 

Δ. Κάθοιια πεζνυξ  10 173,8 

  ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΔΣΑ                                                                                                                                                                                                                                          

 Α. Παηέημ ηοζηεμζηυπδζδξ  30 211,98 

Β. Αζμονδενζηυ παηέημ  TUR 20 269,4 

  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ  ΠΑΚΔΣΑ                                                                                                                                                                                                                                        

 Ώ. Οθεαθιμθμβζηυ ηάθοια  100 287,6 

ΐ. Υεζνμονβζημ παηέημ Καηαννάηημο 20 700 

  ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΔΣΑ   

   Βπειααηζηυ παηέημ αββεζμβναθίαξ 5 136,74 

  ΠΑΚΔΣΑ Χ.Ρ.Λ.     

Ώ. Παηέημ Χ.Ρ.Λ  10 102,67 

  ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΠΑΚΔΣΑ   

 Α. Κάθοιια ηνακζμημιίαξ 10 80,26 

Β. Κάθοιια ζπμκδοθζηήξ 5 101,1 

7. Κάθοιια ηάθορδξ πεζνμονβζηήξ ηνάπεγαξ    

 
Α.   50 217,5 

Β. 

α).   50 250 

     

α).   50 275 

8. 

Σεηνάβςκα – πεζνμονβζηά πεδία ιζαξ πνήζδξ δζαθυνςκ 

δζαζηάζεςκ   

   150*240cm 200 397,8 

  ιε ζπζζηυ U,  225*260cm 200 395,8 

  ιε μπή ζημ ιέζμ, 75*90cm 300 96 

  75*90cm 500 120 

  ιε μπή ζημ ιέζμ,  45*70cm 200 68 

  45*70cm 200 64 

9.  Ιζμεενιζηά πεδία   

   120cmx120cm 100 82,6 

  210cmx120cm 100 82,6 

10. άημξ-ηάθοιια ηναπεγζμφ Mayo 300 174 

11. Πενζζηεθίδα ιδνμφ ακηζενμιαςηζηή     

  Small 10 317 

  Medium 10 317 

  Large 10 317 

12. Δκζαίμ ηάθοιια πθήνμοξ ηάθορδξ C-ARM  20 200,56 

13. Θήηδ ενβαθείςκ (δζαεενιίαξ – ακαννυθδζδξ).  200 165,12 

14. Βμφνηζεξ πεζνμονβείμο ιζαξ πνήζεςξ βζα ηα πένζα.                                                                                                                                                                                        100 29 
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15. 

Αζιμζηαηζηή – εθαζηζηή ηαζκία Esmark, ζζπαζιζηήξ πενίδεζδξ, 

απμζηεζνςιέκμξ ιζαξ πνήζδξ.  30 127,5 

16.  Πνμζηαηεοηζηυ βαθάηηςια δένιαημξ.                                                                                                                                                                                                     10 50 

17. Ακηαθθαηηζηέξ θεπίδεξ.  200 449 

18. Ακηζιζηνμαζαημί ηάπδηεξ. 1000 239 

19. Σεικυιεκμ πεζνμονβζηυ μευκζμ      

  35 x 35εη 100 111,3 

  60 x 45εη 100 194 

  60 x 85εη 50 269,9 

20. Ακηζιζηνμαζαηυ ηεικυιεκμ πεζνμονβζηυ μευκζμ     

  15 x 20εη ιε αοημηυθθδηδ ηεικυιεκδ επζθάκεζα 10 x 20εη 25 133,75 

  45εη. x 35εη ιε αοημηυθθδηδ ηεικυιεκδ επζθάκεζα 34 x 35εη. 25 137,5 

  66 x 60εη ιε αοημηυθθδηδ ηεικυιεκδ επζθάκεζα 55 x 60εη 0 0 

  66 x 45εη ιε αοημηυθθδηδ ηεικυιεκδ επζθάκεζα 56 x 45εη. 25 226,25 

  66 x 85εη ιε αοημηυθθδηδ ηεικυιεκδ επζθάκεζα 56 x 85εη 25 376,25 

21. Αοημηυθδηα επζεέιαηα δζαθακή ηαζ ιδ     

A. Σναοιάηςκ     

  5*7,5cm 1000 30 

  10*8cm 1000 30 

  15*8cm 1000 45 

  10*20cm 1000 58,6 

  10*25cm 1000 97,5 

  10*30cm 1000 87,4 

B. Φθεαμηαεεηήνςκ - ηεκηνζηχκ θθεαζηχκ ηαεεηήνςκ   

     

α). 8Υ9cm 500 34 

    

α). 6 x 7cm 500 12,65 

  10 x 12cm 500 23,4 

    

β). 10 x 12cm 500 23,4 

  10 x 25cm 500 43,4 

  15 x 20cm 500 43,4 

    

δ). 8,5 x 11,5cm 500 34 

    

ε). Πχιαηα ακηζζδρίαξ βζα θθεαμηαεεηήνεξ 300 210 

22. Αοημηυθθδημξ, οπμαθθενβζηυξ, διζεθαζηζηυξ θμνέαξ βάγαξ   

   10*10cm 20 43,6 

  15*10cm 20 62,4 

  20*10cm 20 76 

  25*10cm 20 76 

  30*10cm 20 80 

23. Γζάθοια  βθμοηαναθδεΰδδξ  20 450 

24.  Σαζκία – Γείηηδξ αηιμφ. 100 152 

25. Γείηηδξ αηιμφ.     

Α. Υδιζηυξ δείηηδξ αηιμφ. 10000 1620 

Β. ΐζμθμβζηυξ Αείηηδξ Βθέβπμο Ώπμζηείνςζδξ Ώηιμφ 24min 200 1570 
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26.  ΦΙΛΣΡΑ ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ 1000 180 

27. φζηδια οπμηθεζδίμο – ζθαββζηζδζηήξ πανμπήξ      

  Αζπθήξ νμήξ 25 154,75 

  Σνζπθήξ νμήξ 10 64,8 

28. Υεζνμονβζηά ιαπαζνάηζα - θάιεξ. 2500 250 

29. 

 Ρυθμζ απμζηείνςζδξ ενβαθείςκ ,επίπεδμ & ηνζχκ δζαζηάζεςκ – 

ιε ή πςνίξ πζέηα (υθςκ ηςκ δζαζηάζεςκ ).      

  Υςνίξ 75mm 5 42,5 

  Υςνίξ 100mm 10 93 

  Υςνίξ 150mm 10 135 

  Υςνίξ 200mm 10 186 

  Υςνίξ 250mm 5 117,4 

  Με πζέηα 75mm 5 42,5 

  Με πζέηα 100mm 10 92,9 

  Με πζέηα 150mm 10 123 

  Με πζέηα 200mm 10 158 

  Με πζέηα 250mm 5 96 

30 α). Κάθοιια - πανηί ζοζηεοαζίαξ ζεη απμζηείνςζδξ      

  45 x 45cm 500 89 

  50 x 50cm 500 100 

  60 x 60cm 500 144 

  75 x 75cm 1000 449 

  90 x 90cm 1000 671 

  100 x 100cm 1000 792 

  120 x 120cm 1000 1203 

  137 x 137cm 500 795 

  α). Υανηί πενζηφθζλδξ ενβαθείςκ    

   100 x 100cm  500 400 

  120 x 120cm  500 485 

  140 x 140cm 300 417 

31. EYE CAUTERIES - Θενιμηαοηήνεξ ιίαξ πνήζεςξ 30 495 

32. 

ΓΙΑΘΔΡΜΙΔ - Μαπαζνίδζα/δθεηηνυδζα δζαεενιίαξ ημπήξ ηαζ 

αζιυζηαζδξ     

α).   200 243,6 

α).   50 255 

33. Γεζχζεζξ δζαεενιίαξ  ιε εκζςιαηςιέκμ ηαθχδζμ.  200 1000 

34. 

Φίθηνμ δζήεδζδξ ημο εκδμπενζημκασημφ ηαπκμφ ζηζξ 

θαπανμζημπζηέξ επειαάζεζξ. 30 2250 

35. 

Φίθηνμ απμζηείνςζδξ φδαημξ βζα ηδκ απμθοβή ηςκ 

εκδμκμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ 10 1400 

36. Ονεμζηυπζα – μνεμζζβιμεζδμζηυπζα  ιζαξ πνήζεςξ     

  130mm*17mm*21mm 10 52,5 

  250mm*17mm*21mm 10 52,5 

37.   Πνςηημζηυπζμ.  10 79,5 

38.  εη ηζνζχκ ηάης άηνςκ 10 315 
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39. 

Οθεαθιμθμβζηυ θεοημπθάζη δζαθακή, οπμαθθενβζηυ ιε 

εθαζηζηυηδηα.  20 23,78 

40. 

Οθεαθιμθμβζηά ηαιπυκ  ηάθορδξ μθεαθιμφ ιζαξ πνήζεςξ 

(απμζηεζνςιέκα).  1000 46 

41. 

Οθεαθιμθμβζηά πεζνμονβζηά ηνζβςκζηά ζπμββίδζα απμζηεζνςιέκα 

ιε πθαζηζηή θααή. 1000 159,6 

42.   Ιλςδμεθαζηζηυ μθεαθιμθμβζηυ οθζηυ.      

Α. 1,8%. 120 1788 

Β. 3,0%. 120 1788 

43. Βεθυκα οδνμδζαπςνζζιμφ 27 GA. 200 130 

44. Βεθυκα πνμζείμο εαθάιμο 25-27-30G.     

  25G 100 74,9 

  27G 100 74,9 

  30G 100 134 

45.  Βεθυκα ηαρμοθυνδλδξ 25-27G.     

  25G 100 68 

  27G 100 68 

46. Βεθυκδ δζάκμζλδξ δαηνοσηχκ πυνςκ. 5 100 

47. Κάκμοθα ηοζηεμηυιμο 23-25-27G.     

  23G. 100 94 

  25G. 100 94 

  27G. 100 94 

48.  Μαπαζνίδζα θαημηνορίαξ 15*. 120 376 

49. Μαπαζνίδζα θαημηνορίαξ 2,75 έςξ  3,0mm     

  2,75mm 120 327,6 

  3,0mm 50 136,5 

50. 

ηείνμ νοειζζιέκμ μθεαθιμθμβζηυ αθαημφπμ δζάθοια έηπθοζδξ 

15-20ml. 300 372 

51. 

 ηείνμ νοειζζιέκμ μθεαθιμθμβζηυ αθαημφπμ δζάθοια έηπθοζδξ 

500ml.  150 1200 

52. Κοζημηυιμζ εοεείξ ή ηεηαιέκμζ 23 – 25 – 27g.     

  23g 100 153 

  25g 100 153 

  27g 100 153 

53.  Απμννμθδηζημί ζπυββμζ.  1000 40 

54.  Δπζεέιαηα δαηνοσηχκ ζδιείςκ βζα λδνμθεαθιία & επζθμνά.  5 150 

55. Υνςζηζηή πενζθαηίμο BLUE DEMETHYLENE. 20 227 

56. Καεεηήνεξ ειαμθεηημιήξ 2 έςξ 7mm  15 675 

57. Λαζηζπάηζα - LOOPS αββείςκ     

  mini ( πθάημοξ 1.3mm ηαζ ιήημοξ 45cm ) 25 125 

  maxi ( πθάημοξ 2mm ηαζ ιήημοξ 45cm) 25 125 

58. Κενί  μνεμπεδζηυ.  20 52 

59. Πθαζηζηά ηοηία παναζηεοαζιάηςκ.      

  180ml. 500 125 

  250ml. 250 77,5 

  500ml. 250 85 

  1000ml. 200 88 
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  1500ml. 200 110 

60. 

Απμννμθδηζηέξ πεηζέηεξ πεζνμονβείμο, απμζηεζνςιέκεξ ιζαξ 

πνήζεςξ. 300 129,3 

61. ςθήκαξ – ηεναιζδάηζ πανμπέηεοζδξ.     

  8mm. 50 169 

  10mm. 100 338 

  12mm. 100 338 

62. Σαζκία  πμθομονεεάκδξ ιε ηζκδηυ θμνέα 5 100 

63. Ροηζκμφπμξ βφρμξ      

   

α). Tαζκία νδηίκδξ ζε νμθθυ     

  8cm*3,6ιέηνα 20 100 

  10cm*3,6ιέηνα 20 110 

  12cm*3,6ιέηνα 20 110 

α). Ροηζκμφπμξ επίδεζιμξ ηαπείαξ πήλδξ     

   8cm 20 33,8 

  10cm 30 66 

  12cm 30 71,4 

64. 

Πμθοεζηενζηή ζοκεεηζηή μνεμπεδζηή ηαζκία (δζάθμνεξ 

δζαζηάζεζξ).  20 100 

65. Πνμηεημιιέκμξ ζοκεεηζηυξ κάνεδηαξ δζαθυνςκ δζαζηάζεςκ. 10 100 

66. Νάνεδηαξ δαηηφθςκ απυ αθμοιίκζμ δζαθυνςκ δζαζηάζεςκ. 10 50 

67. Ρφβπμξ – ζςθήκαξ ακαννυθδζδξ απμζηεζνςιέκμξ ιζαξ πνήζεςξ 300 354 

68. 

α). ονναπηζηυ δένιαημξ      

  5,5*3,5mm 100 504 

  7*4mm 50 252 

 α). Δλμθηέαξ ηθζπ δένιαημξ 20 100,8 

β). ονναπηζηυ δένιαημξ εκδμδενιζηήξ ζονναθήξ  10 1200 

69. Μανηαδυνμξ δένιαημξ 100 52,5 

70. 

οζηεοή ιεηεβπεζνδηζηήξ ζοθθμβήξ, δζήεδζδξ ηαζ  

επακαιεηάββζζδξ  αοηυθμβμο  αίιαημξ 10 1136,4 

71. 

Πνμζπδιαηζζιέκδ πνυεεζδ ζζθζηυκδξ βζα επειαάζεζξ 

δζαθνάβιαημξ     

  0,25mm 20 400 

  0,50mm 20 400 

72. Αζιμζηαηζηά νζκζηά ηαιπυκ 40 73,2 

73. Υεζνμονβζηυξ ηεθαθυδεζιμξ 30 150 

74. Οδδβυξ δζάκμζλδξ ηανπζαίμο ζςθήκα 2 640 

75. Μαπαζνίδζμ ηανπζαίμο ζςθήκα. 5 725 

76. Βεθυκα αζμρίαξ πνμζηάηδ βζα Magnum 16 – 18G     

  18G 30 462 

  16G 10 154 

77. Αθνχδδξ επζδεζιζηή ηαζκία(ΤΥΠΟΥ MICROFOAM).   

   7.5cm 15 145,95 

  10.0cm 15 194,25 
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78. Κμοαένηα εένιακζδξ ( εκδθίηςκ & ανεθχκ )     

Α.   30 210 

Β.   30 210 

Γ.   20 140 

79. Γζαζημθείξ/άβηζζηνα έθλδξ ίνζδμξ 10 50 

80. Μεηςπζαίμ παηξ 30 840 

81. ΤΓΡΑ  ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΠΛΤΝΣΗΡΙΧΝ      

  

ΤΓΡΟ ENZYMATIKO ΏΠΟΡΡΤΠΏΝΣΕΚΟ ΥΒΕΡ. ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ  

ΓΕΏ AYTOMATA ΠΛΤΝΣΔΡΕΏ 10 375 

  

ΟΤΑΒΣΒΡΟΠΟΕΔΣΕΚΟ ΤΓΡΟ ΠΛΤΝΣΔΡΕΟΤ ΥΒΕΡΟΤΡΓΕΚΧΝ 

ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ 10 375 

 

ΑΕΏΐΡΒΚΣΕΚΟ ΤΓΡΟ ΏΤΣΟΜΏΣΧΝ ΠΛΤΝΣΔΡΕΟΤ 

ΥΒΕΡΟΤΡΓΕΚΧΝ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ 10 325 

  

ΏΠΟΡΡΤΠΏΝΣΕΚΟ ΤΓΡΟ ΓΕΏ ΣΟΝ ΚΏΘΏΡΕΜΟ ΣΧΝ 

ΒΝΑΟΚΟΠΕΧΝ & ΥΒΕΡΟΤΡΓΕΚΧΝ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ ΜΒ ΐΤΘΕΜΟ 5 225 

82. 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ – 

ΔΝΓΟΚΟΠΙΧΝ - ΔΠΙΦΑΝΔΙΧΝ     

  

ΏΠΟΛΤΜΏΝΣΕΚΟ ΤΓΡΟ ΥΒΕΡΟΤΡΓΕΚΧΝ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ & 

ΒΤΚΏΜΠΣΧΝ ΒΝΑΟΚΟΠΕΧΝ  5 180 

  

ΏΠΟΛΤΜΏΝΣΕΚΔ ΚΟΝΔ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ ΚΏΕ ΒΠΕΦΏΝΒΕΧΝ ΜΒ 

ΒΝΒΡΓΟ ΟΞΤΓΟΝΟ  5 180 

  

ΤΓΡΟ ΏΠΟΛΤΜΏΝΣΕΚΟ - ΚΏΘΏΡΕΣΕΚΟ ΓΕΏ ΥΧΡΟΤ 

ΤΦΔΛΟΤ ΚΕΝΑΤΝΟΤ (ΥΒΕΡ/Ώ, Μ.Β.Θ) 5 205 

  

ΠΟΡΟΚΣΟΝΏ ΏΠΟΛΤΜΏΝΣΕΚΏ ΚΏΕ ΚΏΘΏΡΕΣΕΚΏ 

ΜΏΝΣΔΛΏΚΕΏ ΓΕΏ ΒΠΕΦΏΝΒΕΒ ΚΏΕ ΒΞΟΠΛΕΜΟ 5 95 

83. 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ–ΑΝΣΙΚΧΡΙΑΚΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ 

ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ&  ΔΠΙΦΑΝΔΙΧΝ     

  ΛΕΠΏΝΣΕΚΟ SPRAY ΥΒΕΡΟΤΡΓΕΚΧΝ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ 10 98 

  ΛΕΠΏΝΣΕΚΟ SPRAY ΥΒΕΡΟΤΡΓΕΚΧΝ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ  10 88 

  ΏΝΣΕΚΧΡΕΏΚΟ ΤΓΡΟ ΥΒΕΡΟΤΡΓΕΚΧΝ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ  10 180 

  ΏΝΣΕΚΧΡΕΏΚΟ ΏΝΟΞΒΕΑΧΣΧΝ ΒΠΕΦΏΝΒΕΧΝ & ΚΛΕΐΏΝΧΝ 10 70 

84. ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ-ΤΚΔΤΧΝ-ΔΠΙΦΑΝΔΙΧΝ     

  

ΚΏΘΏΡΕΣΕΚΟ & ΓΤΏΛΕΣΕΚΟ ΤΓΡΟ ΏΝΟΞΒΕΑΧΣΧΝ 

ΒΠΕΦΏΝΒΕΧΝ 10 140 

  ΚΏΘΏΡΕΣΕΚΟ ΕΧΑΕΟΤΥΧΝ ΛΒΚΒΑΧΝ  10 98 

  ΣΒΡΒΟΠΟΕΔΣΕΚΔ ΚΟΝΔ ΜΟΛΤΜΏΣΕΚΧΝ ΤΓΡΧΝ 10 125 

  

ΒΝΓΤΜΏΣΕΚΟ ΏΦΡΟ ΓΕΏ ΣΟΝ ΚΏΘΏΡΕΜΟ ΏΤΛΧΒΕΑΧΝ 

ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ & ΏΝΏΡΡΟΦΔΒΧΝ  10 70 

85. 

ΒΟΤΡΣΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ - 

ΔΝΓΟΚΟΠΙΧΝ     

  ΐΟΤΡΣΒ ΚΏΘΏΡΕΜΟΤ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ ( Νατθμκ ) 20 120 

  ΐΟΤΡΣΒ ΚΏΘΏΡΕΜΟΤ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ ( Ώηζάθζκδ ) 20 120 

  ΠΡΟΣΏΣΒΤΣΕΚΒ ΏΚΡΒ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ 10 200 

  

ΒΡΓΏΛΒΕΟ ΚΏΘΏΡΕΜΟΤ ΚΏΝΏΛΕΧΝ ΒΝΑΟΚΟΠΕΧΝ ΜΒ 

ΒΤΚΏΜΠΣΏ ΜΏΚΣΡΏ ΜΔΚΟ 2200 mm 10 25,4 

  ΦΟΤΓΓΏΡΕΏ ΚΏΘΏΡΕΜΟΤ ΒΝΑΟΚΟΠΕΧΝ  20 18 

  

ΐΟΔΘΔΣΕΚΟ ΓΒΛΒ ΒΝΏΝΣΕΏ ΣΔΝ ΣΡΕΐΔ ΣΧΝ 

ΒΝΑΟΚΟΠΕΧΝ  10 90 

  ΐΟΤΡΣΒ ΚΏΘΏΡΕΜΟΤ ΏΝΏΡΡΟΦΔΒΧΝ  10 88 
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86. ΗΜΑΝΗ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ     

  ΣΏΕΝΕΒ ΜΏΡΚΏΡΕΜΏΣΟ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ 10 220 

87. ΑΠΟΜΗΣΙΚΟ ΠΔΡΙΣΣΧΜΑΣΙΚΧΝ ΟΜΧΝ 10 105 

88. ΑΝΣΙΤΜΦΤΣΙΚΑ ( Γέθδ – οβνυ )     

1. ΐζμαπμννμθήζζιδ, ακηζζοιθοηζηή βέθδ  5 1350 

2. Ώκηζζοιθοηζηυ, εκδμπενζημκασηυ  πεζν/ηυ οθζηυ ζε οβνή ιμνθή 1.5lt.  12 4200 

89. ΑΙΜΟΣΑΣΙΚΑ   

 1. 

Α. Ώζιμζηαηζηυ οβνυ 3 822 

1. 

Β. Ώζιμζηαηζηή γεθαηίκδ 3 840 

2. Ώζιμζηαηζηυ επίεεια ζηεβακμπμίδζδξ      

  4,5cm x 4,5cm 3 720 

  4,5cm x 9,0cm 3 720 

3.  Ώπμννμθήζζιμξ αζιμζηαηζηυξ ζπυββμξ γεθαηίκδξ.80*50*1mm     

  80*50*1mm 10 59,5 

  80*50*10mm. 10 50,88 

  80*30mm(δζάιεηνμ) (anal). 20 142 

4. Ώζιμζηαηζηή βάγα      

   5mm*7,5mm 10 103,2 

  10mm*20mm 10 260 

5. Πχια βζα μνεμπνςηηζηά ζονίββζα  1 500 

6. ΐζμθμβζηή ηυθθα αζιυζηαζδξ 1,5ml .     

  1,5ml  2 480 

  3ml . 2 760 

  5ml . 2 920 

7. 

  Κυθθα αζιυζηαζδξ – ζηεβακμπμίδζδξ βζα κεονμπεζνμονβζηέξ 

επειαάζεζξ 2 700 

8. Κυθθα ζφβηθζζδξ δένιαημξ     

     

A).   30 300 

     

Β).   10 450 

90. ΤΡΡΑΠΣΙΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ  ΜΙΑ ΥΡΗΔΧ     

1. 

Βοεφβναιια αοηυιαηα επακαθμνηζγυιεκα ζονναπηζηά ιζαξ πνήζδξ,  

30mm 3 567 

2. 

Βοεφβναιια αοηυιαηα επακαθμνηζγυιεκα ζονναπηζηά ιζαξ πνήζδξ,  

60mm 5 900 

3. 

Βοεφβναιια αοηυιαηα επακαθμνηζγυιεκα ζονναπηζηά ιζαξ πνήζδξ, 

60mm ηαζ 90mm     

      

α).   3 540 

      

α).   3 540 

      

β).   3 675 

     

δ).   3 675 
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4. Ώκηαθθαηηζηέξ ηαζέηεξ ιζαξ πνήζδξ 30 & 60 & 90mm,      

  30mm 3 258 

  60mm 3 261 

  90mm 3 270 

5. 

Ώοηυιαημξ επακαθμνηζγυιεκμξ ημπημνάπηδξ ηακμκζηχκ - θεπηχκ ηαζ 

παπέςκ ζζηχκ  3 1290 

6. 

Ώκηαθθαηηζηέξ ηαζέηεξ ηονηήξ ηεθαθήξ 40mm, ηονηήξ βναιιήξ 

ζονναθήξ, ιε πνμθίθ 30mm  3 432 

7. 

Βοεφβναιια επακαθμνηζγυιεκα ενβαθεία δζαημιήξ/ακαζηυιςζδξ 

ιήημοξ 55mm  5 1250 

8. 

Βοεφβναιια επακαθμνηζγυιεκα ενβαθεία δζαημιήξ/ακαζηυιςζδξ 

ιήημοξ 75mm  5 1550 

9. Βνβαθεία δζαημιήξ / ακαζηυιςζδξ, ιήημοξ 100mm 5 1696 

10. 

Ώκηαθθαηηζηή ηεθαθή  βζα ηα παναπάκς ενβαθεία, ( βζα ηα είδδ 

8.,9.&10. ) ιήημοξ ζονναθήξ:     

     

α). 55mm 5 740 

     

α). 75mm 5 940 

     

β). 100mm 3 604,8 

11. Βνβαθείμ εοεείαξ ζονναθήξ-δζαημιήξ ζζηχκ 60mm & 80mm      

     

α).   3 840 

     

α).   3 840 

      

β).   3 960 

     

δ).   3 960 

12. Ώκηαθθαηηζηή ηεθαθή ιε ημπηζηή θάια 60mm & 80mm   

      

α).   3 432 

      

α).   3 432 

      

β).   3 621 

      

δ).   3 621 

13. Κοηθζημί ακαζημιςηήνεξ.   

 Α. 

α). 25mm 2 806 

     

α). 29mm 2 806 

     

β). 31mm 2 806 

      

δ). 33mm 2 806 

Β. 

α). 25mm 2 1536 

     

α). 29mm 2 1536 

     

β). 31mm 2 1536 
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Γ. 

α). 25mm 2 910 

     

α). 29mm 2 910 

     

β). 31mm 2 910 

     

δ). 33mm 2 910 

14. εη αζιμννμεζδεηημιήξ 2 800 

15. Ώοηυιαηδ θααίδα απμθίκςζδξ αββείςκ     

      

α). ιζηνυ 3 334,5 

      

α). ιεζζαίμ 3 334,5 

      

β). ιεβάθμ 3 334,5 

    
ΤΝΟΛΟ 

ΥΧΡΙ ΦΠΑ 102.493,58 

    ΜΔΦΠΑ 17% 119.917,48 

 
ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΝΓΟΚΟΠΙΑ Π/Τ 80.000,00 

    ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΑ - ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΑ      

1. Σνμηάν ημζθίαξ     

  5mm  5 375 

  10/11mm  5 375 

  10/12mm  5 375 

2. Σνμηάν ημζθίαξ παποζανηίαξ     

  5mm  5 375 

  10/11mm  5 375 

  10/12mm  5 437,5 

3. Σνμηάν HASSON 5 400 

4. Ώοηυιαημ εκδμζημπζηυ ενβαθείμ απμθίκςζδξ αββείςκ  3 390 

5. Bεθυκεξ πκεοιμπενζημκαίμο      

  120mm 5 142,5 

  150mm 5 115 

6. εη θαπανμζημπζηήξ πμθμηοζηεηημιήξ.     

A. Λαπανμζημπζηυ ζεη θααίδςκ 20 10500 

B. Λαπανμζημπζηυ ζεη ενβαθείςκ  10 5250 

7. εη θαπανμζημπζηήξ ζηςθδημεζδεηημιήξ. 5 2625 

8. Λαπανμζημπζηή θααίδα ζφθθδρδξ ηφπμο Babcock 2 291,2 

9. Λαπανμζημπζηή θααίδα ζφθθδρδξ ηεθαθήξ  2 318 

10. Δκδμζημπζηυξ ανυβπμξ ιζαξ πνήζεςξ ( ΛΟΤΠΔ ).     

  Ν* 0 ιε ιήημξ νάιιαημξ 45cm 5 225,15 

  Ν* 0 ιε ιήημξ νάιιαημξ 45cm 5 270,2 

  Ν* 2/0 ιε ιήημξ νάιιαημξ 45cm 5 232,5 

11. 

α). Ηθεηηνμηίκδημξ ανενςηυξ επακαθμνηζγυιεκμξ ημπημνάπηδξ     

  28cm 2 1120 

  34cm 2 1120 
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  44cm 2 1120 

     

α). Ώκηαθθαηηζηέξ ηαζέηεξ     

      

i).   2 450 

     

ii).   2 450 

    

iii).   2 450 

    

iv).   2 450 

12.  φζηδια πθφζδξ – έηπθοζδξ      

      

α).    5 576,35 

    

α). Άβηζζηνμ 5 345,6 

13. Δκδμζημπζημί ηονημί ηοηθζημί ακαζημιςηήνεξ      

  25mm  2 860 

  29mm  2 807,2 

  31mm 2 807,2 

  33mm  2 807,2 

14. Δκδμζημπζηυξ ζάημξ  30 510 

15. Δκδμζημπζηυξ αηναοιαηζηυξ απςεδηήναξ  3 465 

16. Καθχδζμ – θίθηνμ πανμπήξ C02  30 1350 

17. φζηδια ιζαξ μπήξ Λαπανμζημπζηήξ Υεζνμονβζηήξ     

     

α).   1 560 

     

α).   1 650 

18. 

α). Αζπμθζηή Λααίδα οβηυθθδζδξ ηαζ Αζαημιήξ αββείςκ 20cm. 2 1522 

      

α). Βνβαθείμ Αζπμθζηήξ εκένβεζαξ ιήημοξ 37cm.  2 1240 

     

β). Ώζιμζηαηζηυ ραθίδζ οπενήπςκ ακμζπηήξ επέιααζδξ ιήημοξ 9 cm. 2 1356 

     

δ). Βνβαθείμ Τπενήπςκ βζα αζιυζηαζδ ιήημοξ ζηοθεμφ 23cm. 2 1356 

      

ε). Βνβαθείμ Τπενήπςκ βζα αζιυζηαζδ ιήημοξ ζηοθεμφ 36cm. 2 1700 

    

ζη). Βνβαθείμ Πνμδβιέκδξ Βκένβεζαξ Τπενήπςκ ιήημοξ 36cm 2 1500 

     

γ). Λααίδα δθεηηνμεενιζηήξ ζοβηυθθδζδξ ιήημοξ 36mm. 2 1530 

19. Δνβαθείμ ηαεήθςζδξ πθέβιαημξ θαπανμζημπζηά      

     

α). Βνβαθείμ ηαεήθςζδξ πθέβιαημξ 12 απμννμθήζζια ηθζπ  2 846 

     

α). Βνβαθείμ ηαεήθςζδξ πθέβιαημξ 25 απμννμθήζζια ηθζπ  2 558 

     

β). Βνβαθείμ ηαεήθςζδξ πθέβιαημξ 20 απμννμθήζζια ηθζπ 2 780 

20. Λαπανμζημπζηυ ενβαθείμ ζονναθήξ 2 334,8 

21. φζηδια εζζυδμο βζα θαπανμζημπζηή πεζνμονβζηή  1 450 
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22. φζηδια δζαπνςηηζηήξ επειααηζηήξ εκδμζηυπδζδξ  1 500 

23. Δνβαθείμ θαπανμζημπζηήξ οπμαμήεδζδξ. 1 350 

24. ΑΚΟ ΠΔΡΙΤΛΛΟΓΗ ΜΔ ΚΟΡΓΟΝΙ 10 170 

25. ΚΑΛΤΜΜΑ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΔΡΑ 200 77,8 

26. ΐεθυκδ ζηθδνμεεναπείαξ, ιζαξ πνήζδξ 70 780 

27. Λααίδεξ αζμρίαξ βαζηνμζημπίμο  70 1120 

28. Λααίδεξ αζμρίαξ ημθμκμζημπίμο  70 1120 

29. ΐνυπμζ πμθοπεηημιήξ ιζαξ πνήζδξ  20           700 

30. ΐνυπμζ πμθοπεηημιήξ ιζαξ πνήζδξ ιε ιμκυ ζφνια ημπήξ  10 350 

31. Λααίδα ζφθθδρδξ λέκςκ ζςιάηςκ-δίπηο 10 1500 

32. Βπζζηυιζα βαζηνμζημπήζεςκ  60 120 

33. Παβίδεξ πμθοπυδςκ 5 εέζεςκ  20 400 

34. Μεθάκζ εκδμζημπζημφ ιανηανίζιαημξ  3 828 

35. Αζαπςνζζιέκμ μοδέηενμ δθεηηνυδζμ  70 350 

36. Καεεηήναξ πνμζοκανιμθμβδιέκμξ   5 490 

37. Πνμζοκανιμθμβδιέκμξ ηαεεηήναξ ανυπμξ  2 200 

38. ΒΣ ΒΝΑΟΚΟΠΕΚΔ ΏΠΟΛΕΝΧΔ ΚΕΡΧΝ ΟΕΟΦΏΓΟΤ 10 1250 

39. ΒΣ ΓΏΣΡΟΣΟΜΕΏ  5 585 

40. ΜΠΏΛΟΝΕΏ ΑΕΏΣΟΛΔ ΏΥΏΛΏΕΏ ΟΕΟΦΏΓΟΤ 2 180 

41. ΛΏΐΕΑΒ  ΐΕΟΦΕΏ 8 2000 

42. ΛΏΐΕΑΒ ΒΞΏΓΧΓΔ ΞΒΝΧΝ ΧΜΏΣΧΝ 5 2000 

43. ΚΏΛΏΘΕΏ ΒΞΏΓΧΓΔ ΞΒΝΧΝ ΧΜΏΣΧΝ 2 900 

44. ΛΏΐΕΑΒ ΣΡΕΠΟΑΒ, ΠΒΝΣΏΠΟΑΒ 3 1200 

45. ΛΏΐΕΑΒ  ΘΒΡΜΔ  ΐΕΟΦΕΏ 2 1100 

46. ΐΟΤΡΣΒ  ΚΏΘΏΡΕΜΟΤ ΒΝΑΟΚΟΠΕΧΝ 8 400 

47. ΚΏΘΒΣΔΡΒ  ΒΓΥΤΔ ΥΡΧΣΕΚΧΝ ΟΤΕΧΝ – SPRAY 2 300 

48. Κοηηανμθμβζηή αμφνηζα (ρήηηνα) βαζηνμζημπίμο  2 130 

  

 

    

    
ΤΝΟΛΟ 

ΥΧΡΙ ΦΠΑ 68.374,20 

  
MEΦΠΑ 17% 79.997,81 

 

Πνμζθμνέξ δφκαηαζ κα δμεμφκ ζφιθςκα ιε ηα ακαθενυιεκα ζηδκ πανάβναθμ 1.3 ηδξ πανμφζαξ 

δζαηήνολδξ.   

Γζάνηεζα ζφιααζδξ έκα (1) έημξ. 

Παναηάζεζξ: δ ζφιααζδ πμο εα πνμηφρεζ ιπμνεί κα παναηαεεί βζα δζάζηδια ηνζχκ ιδκχκ  ιεηά απυ 

απυθαζδ ημο Α.. ημο Νμζμημιείμο, ιε ημοξ ίδζμοξ υνμοξ ηαζ ηζιέξ ηδξ ανπζηήξ ζφιααζδξ. 
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ΜΔΡΟ Β- ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ –ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ     

 

ΟΜΑΓΑ Α) ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ                                                                              

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• Οζ ηάηςεζ εζδζημί υνμζ αθμνμφκ υθα ηα πνμσυκηα ημο ζοβηεηνζιέκμο δζαβςκζζιμφ ηαζ ζημπυ έπμοκ 

ηδκ δζαζθάθζζδ ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ηαζ αλζμπζζηίαξ ηςκ πνμζθενμιέκςκ οθζηχκ ηαζ ηδκ μνεή πνμιήεεζα 

αοηχκ απυ ημ Νμζμημιείμ: 

• Να πενζθαιαάκεηαζ ημ θοθθάδζμ μδδβζχκ ημο ηαηαζηεοαζηή μίημο ιεηαθναζιέκμ ζηα Βθθδκζηά. 

• Σα πνμσυκηα κα ένπμκηαζ απμζηεζνςιέκα ηαζ ζηδ ζοζηεοαζία κα ακαβνάθεηαζ δ έκδεζλδ CE Mark. 

• Να πνμζημιίγμκηαζ ημοθάπζζημκ 2 ηθζκζηέξ ιεθέηεξ, ηαηά πνμηίιδζδ ηοπαζμπμζδιέκεξ, 

δδιμζζεοιέκεξ ζε έβηονα επζζηδιμκζηά πενζμδζηά, πμο κα πζζημπμζμφκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο 

πνμσυκημξ ζε δζάθμνεξ πεζνμονβζηέξ εζδζηυηδηεξ. 

• Δ διενμιδκία θήλεςξ ηςκ ενβαθείςκ κα είκαζ άκς ηςκ 2 εηχκ. 

• Σμ ηαηυ απμηέθεζια ιεηά απυ πνήζδ ζημ πεζνμονβείμ ή ζε πνμζμιμίςζδ πεζνμονβείμο εα απμηεθεί 

θυβμ απυννζρδξ. 

• Πνμζηυιζζδ ηαηαθυβμο Νμζμημιείςκ πμο ήδδ πνμιδεεφμκηαζ ημ πνμσυκ. 

• Τπεφεοκδ δήθςζδ εεςνδιέκδ βζα ημ βκήζζμ ηδξ οπμβναθήξ, υπμο εα δδθχκεηαζ ημ ενβμζηάζζμ ηαζ 

δ πχνα ηαηαζηεοήξ ημο πνμσυκημξ ηαζ ημ ενβμζηάζζμ ηαζ δ πχνα ζοζηεοαζίαξ ηαζ δζακμιήξ (ζε πενίπηςζδ 

πμο είκαζ δζαθμνεηζηά). 

• Δ πνμιδεεφηνζα εηαζνεία, ζε πενίπηςζδ πμο είκαζ δζαθμνεηζηή απυ ηδκ ηαηαζηεοάζηνζα, κα είκαζ 

ελμοζζμδμηδιέκδ απυ ηδκ ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνεία βζα ηδ δζαηίκδζδ ημο πνμσυκημξ ζηα Βθθδκζηά Αδιυζζα, 

ηναηζςηζηά ηαζ Εδζςηζηά Νμζμημιεία, χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ μνεή ηαζ έβηαζνδ πνμιήεεζα ηςκ 

πνμσυκηςκ ζημ Νμζμημιείμ, δ μπμία εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα Νμιμεεζία, ηαεχξ ηαζ δ ηήνδζδ 

υθςκ ηςκ δζαδζηαζζχκ ζπκδθαζζιυηδηαξ ζε πζεακή ακάηθδζδ-απυζονζδ πνμσυκημξ, ή ιεηά απυ ηδκ 

ζοιπθήνςζδ ηδξ «Κάνηαξ Ώκαθμνάξ Πενζζηαηζηχκ Υνδζηχκ Εαηνμηεπκμθμβζηχκ Πνμσυκηςκ» (Λεοηή 

Κάνηα). 

• Κάεε πνμζθένμοζα εηαζνεία, ζε πενίπηςζδ πμο είκαζ δζαθμνεηζηή απυ ηδκ ηαηαζηεοάζηνζα, κα 

πνμζημιίζεζ δήθςζδ ηδξ ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ ιε ακαθμνά ζημκ ζοβηεηνζιέκμ δζαβςκζζιυ, πμο κα 

ακαθένεζ υηζ ζε πενίπηςζδ ηαηαηφνςζδξ ηδξ ζφιααζδξ ζηδκ πνμζθένμοζα εηαζνεία, δ ηαηαζηεοάζηνζα 

εηαζνεία εα δεζιεοηεί κα ηδκ πνμιδεεφζεζ ιε ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πμζυηδηα ηςκ ηαηαηονςεέκηςκ εζδχκ ηδξ 

ζφιααζδξ. 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΧΙΜΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ 

 

1. Κμοζημφιζ ( πακηεθυκζ – πμοηάιζζμ ) πμθθαπθχκ πνήζεςκ. 

Κμοζημφιζ ( πακηεθυκζ & πμοηάιζζμ) UNISEXαπυ φθαζια TOPCOT δζπθήξ υρεςξ&CLASSICVιε 

θαζιυημρδ, ιε ηζέπεξ(ιέζα – έλς),ιε θάζηζπμ ή θαηανυθα ζηδ ιέζδ,οπμαθθενβζηά ηαζ ακηζζηαηζηά, 

δζαθυνςκ ιεβεεχκ(S,M,L,XL) ηαζ πνςιάηςκ. 

Να  πθέκμκηαζ ζημ πθοκηήνζμ ηαζ κα είκαζ ιεβάθδξ ακημπήξ ηαζ κα ιδκ ιαγεφμοκ ηαζ λεαάθμοκ.. 

Να είκαζ πνχιαημξ πνάζζκμ ηαζ ιπθε ζημφνμ. 

 

2. Κμοζημφιζα (πακηεθυκζα – πμοηάιζζα) ιζαξ πνήζεςξ. 

Δ ιπθμφγα κα είκαζ ζπεδζαζιέκδ ιε ημκηυ ιακίηζ ηαζ ηζέπδ βζα θυβμοξ εοημθίαξ, εκχ ημ πακηεθυκζ κα έπεζ 

ημνδυκζ βζα ιεβαθφηενδ άκεζδ ηαζ εοημθία.   

Σα οθζηυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ κα είκαζ αδζαθακέξ ηαζ αενμδζαπεναηυ.   
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Να δζαηίεεκηαζ ζε ιεβέεδ Small, Medium, Large ηαζ X- Large.  

3. Μπθμφγεξ - Ρυιπεξ πεζνμονβείμο πμθθαπθχκ πνήζεςκ , οθαζιάηζκεξ – αδζάανμπεξ. 

Μπθμφγα πεζνμονβείμο ιε αθθδθμηαθοπηυιεκδ πθάηδ ιε ημνδυκζα, ιπνμζηζκυ ηιήια ηαζ ιακίηζα ζε 

φθαζια θνάβια οβνχκ ηαζ ζςιαηζδίςκ ηαζ ιακζέηα εθαζηζηή. 

Μπθμφγα ιεβάθδξ ακημπήξ, οπμαθθενβζηέξ, ακηζζηαηζηέξ, ιεβάθδ ακημπή ζημ πθφζζιμ, πςνίξ κα λεαάθεζ ηαζ 

ιε πνμζηαζία απυ ηδκ δζήζδδζδ αίιαημξ, οβνχκ ηαζ παεμβυκςκ ζχκ. Να είκαζ πνχιαημξ πνάζζκμ ζημφνμ. 

ΜεβέεμοξLarge – Xlarge. 

4. Μπθμφγεξ–νυιπεξ  πεζνμονβείμο, απμζηεζνςιέκεξ ( ιζαξ  πνήζεςξ ) 

 Ώ). Ώπθέξ (L – XL).   

 Να θένεζ εζδζηή αδζάανμπδ εκίζποζδ ,απυ θζθι πμθοαζεοθεκίμο ηαζ non-woven αζζηυγδ ,απυ ημ 

εχναηα έςξ ηάης ηαζ ζηα ιακίηζα απυ ηζξ ιακζέηεξ ιέπνζ ημοξ αβηχκεξ. 

 Να ηθείκεζ πίζς ηαζ κα ηαθφπηεζ ηδκ πθάηδ ζε ζπήια θαηέθμο. 

 Σμ ιήημξ ηδξ ιπθμφγαξ κα είκαζ ημοθάπζζημκ ιέπνζ ηδκ ιέζδ ηδξ ηκήιδξ. 

 Δ ιπθμφγα κα ιδκ ειπμδίγεζ ηδκ ακαπκμή ηαζ ηζξ ηζκήζεζξ ημο ζχιαημξ. 

 Να είκαζ δζπθςιέκδ ιε πναηηζηυ ηαζ εφημθμ ηνυπμ βζα άζδπηδ  έκδοζδξ. 

 Να δζαηίεεηαζ ζε δζάθμνα ιεβέεδ (L, XL,) ηαζ ημ ζφιαμθμ κα είκαζ μναηυ πςνίξ κα λεδζπθςεεί δ 

ιπθμφγα. 

 Δ γχκδ κα είκαζ πζαζιέκδ ζε πάνηζκδ ηάνηα. 

 οζηεοαζία ιζηνμφ  ιεβέεμοξ βζα μζημκμιία πχνμο. 

 Να θένεζ δζπθυ ηνυπμ ηθεζζίιαημξ πίζς ζημκ θαζιυ βζα ιεβαθφηενδ αζθάθεζα ηαζ άκεζδ. 

 Οζ ιακζέηεξ κα είκαζ ιαθαηέξ. 

 ε ηάεε παηέημ ιπθμφγαξ , κα οπάνπμοκ 2 πεζνμπεζέηεξ 

ΐ). Βκζζποιέκεξ  (L – XL). 

Βηηυξ ηςκ παναπάκς πνέπεζ: 

  Να είκαζ ακεεηηζηή, αενμδζαπεναηή, αδζαπέναζηδ απυ ηάεε είδμοξ   ιζηνμμνβακζζιμφξ ηαζ οβνά. 

 Να είκαζ οδνμαπςεδηζηή ηαζ αδζαπέναζηδ ζηα ααηηδνίδζα. 

 Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ ιδ οθαζιέκμ οθζηυ βζα απμθοβή αθθενβζχκ. 

 Να έπεζ ζζπονέξ ναθέξ, εενιμζοβημθθδιέκεξ, βζα ηδκ απμθοβή εζζνμήξ οβνχκ ηαηά ηδκ επέιααζδ. 

 Να έπεζ εθάπζζημ ιήημξ ημοθάπζζημκ 140cm. 

5. αιπυ – ηζυηανα πεζνμονβείμο. 

αιπυ πεζνμονβείμο απυ ποηή πμθομονεεάκδ ( ιαζίθ ) ιε πθασκέξ ηνφπεξ αενζζιμφ. 

Ώκηζμθζζεδηζηά – ακαημιζηά – ακηζζηαηζηά ιε ζφζηδια ηναδαζιχκ ζηδ θηένκα βζα πμθφςνδ πνήζδ ηαζ 

μνεμζηαζία. 

Να  πθέκμκηαζ ζημ πθοκηήνζμ ζημοξ  90*C ηαζ κα απμζηεζνχκμκηαζ. 

Μεβέεμοξ Ν*36 έςξ ηαζ Ν*47. 

6. Υεζνμονβζηά πεδία – ζιαηζζιυξ  απμζηεζνςιέκμξ  ιζαξ πνήζεςξ 

Γεκζηέξ Πνμδζαβναθέξ : 

Ο  Υεζνμονβζηυξ Ειαηζζιυξ ιζαξ πνήζδξ, εα πνέπεζ κα εκανιμκίγεηαζ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο Βονςπασημφ – 

Βθθδκζημφ Πνμηφπμο ΒΛΟΣ- ΒΝ 13795 1-2-3 πενί πεζνμονβζημφ ζιαηζζιμφ. 

 

Βπζπθέμκ ημ οθζηυ ηαηαζηεοήξ εα πνέπεζ κα είκαζ : 
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• Θα πνέπεζ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ οθζηυ non woven χζηε κα είκαζ οπμαθθενβζηυ. 

• Να είκαζ ακεεηηζηυ  ζημ ζπίζζιμ, πςνίξ ζκίδζα, ιε ζοιπενζθμνά οθάζιαημξ, ιεζςιέκδ ιδπακζηή 

ικήιδ, κα ιδκ πανάβεζ ζηαηζηυ δθεηηνζζιυ ηαζ ακηακαηθάζεζξ, ιε ιεβάθδ ακμπή ζηζξ ιδπακζηέξ 

ηαηαπμκήζεζξ βζα άκεζδ ζημ πεζνμονβείμ. 

• Θα πνέπεζ κα ιδκ αθήκεζ αζςνμφιεκα ζςιαηίδζα ( πκμφδζ ) ηαηά ηδκ πνήζδ ηαζ κα ιδκ βίκεηαζ 

εφενοπημξ ιεηά απυ δζαανμπή. 

• πμο οπάνπεζ αοημηυθθδηδ ηαζκία, αοηή κα εθανιυγεζ ιε αηνίαεζα ηαζ αλζμπζζηία ζημ δένια ηαζ κα 

ιδκ λεημθθάεζ ακ δζααναπεί. 

• Τπεναπμννμθδηζηυ, ιαθαηυ, οβνμαπςεδηζηυ, κα ηαθφπηεζ ημκ αζεεκή ημκηά ζημ δένια ημο ηαζ κα 

πανέπεζ εφθμβδ θοζζμθμβζηή άκεζδ βζα κα οπμζηδνίγεζ ηδκ θοζζηή ηαηάζηαζδ ημο αζεεκμφξ.  

• ε ηάεε αημιζηή ζοζηεοαζία ελςηενζηά κα ακαβνάθεζ εοηνζκχξ ηα ζημζπεία πανηίδαξ, 

ηαηαζηεοαζηή, ιέζμο απμζηείνςζδξ, διενμιδκίαξ απμζηείνςζδξ ηαζ θήλδξ, ηαεχξ ηαζ κα θένεζ 

εζημκμβνάθδια ημο πενζεπμιέκμο ηδξ ηαζ πενζβναθή αοημφ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα βζα απμθοβή θαεχκ.  

• Να θένμοκ ζήιακζδ CE MARK ζηδ ζοζηεοαζία. 

• Να ιδκ πενζέπεζ θάηελ πμο είκαζ αθθενβζηυ. 

• Δ εζςηενζηή ζοζηεοαζία πνέπεζ κα είκαζ δζπθςιέκδ ηαηά ηνυπμ χζηε κα ελαζθαθίγεζ ημ άκμζβιά 

ηδξ ιε άζδπηδ ηεπκζηή, κα είκαζ ιία ηαζ ημ ηάθοιια ηναπεγζμφ ζηα παηέηα. ζιαηζζιμφ κα πενζθαιαάκεζ υθα 

ηα άθθα οθζηά, χζηε ακμίβμκηαξ ημ κα είκαζ έημζια πνμξ πνήζδ, ιε δείηηδ απμζηείνςζδξ. 

• Να ηαηαζηεοάγεηαζ απυ οθζηυ ηαηά ημ δοκαηυκ θζβυηενμ εφθθεηημ. 

• Να δζαηείεεηαζ ζε απμζηεζνςιέκδ ζοζηεοαζία 

. 

ΠΑΚΔΣΟ  ΙΜΑΣΙΜΟΤ  ΓΔΝΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

 

 Να ηδνεί ηζξ βεκζηέξ πνμδζαβναθέξ ημο ζιαηζζιμφ ιίαξ πνήζεςξ. 

 Ώπυ οθζηυ  non woven, ηαζ κα  απμηεθείηαζ απυ ηνία ( 3 ) ζηνχιαηα:   

 1. Ώπμννμθδηζηυ, οπμαθθενβζηυ ζηνχια ζε επαθή ιε ημ δένια ημο αζεεκμφξ.   

 2. Βκδζάιεζμ πθαζηζημπμζδιέκμ ζηνχια βζα απμθοβή δζαπεναηυηδηαξ οβνχκ.  

 3. Βλςηενζηυ, οπεναπμννμθδηζηυ ζηνχια βζα βνήβμνδ απμννυθδζδ ηςκ οβνχκ ημο πεζνμονβζημφ 

πεδίμο. 

 Πενζεπυιεκα Παηέημο:   

 1 Κάθοιια ηεθαθήξ  αοημηυθθδημ, 240x175 εη. 

 2 Πθεονζηά ηαθφιιαηα  αοημηυθθδηα, 80Υ100 εη. 

 1 Κάθοιια Σναπεγζμφ Mayo, απυ πμθοαζεοθέκζμ,  80X150εη. 

 1 Κάθοιια άηνςκ  αοημηυθθδημ, 170Υ240 εη. 

 1 Ώοημηυθθδηδ ηαζκία 10x50 εη. 

 2 Ώπμννμθδηζηέξ πεηζέηεξ.   

 1 Βλςηενζηυ πενίαθδια/ηάθοιια ηναπεγζμφ, απμζηεζνςιέκμ, αδζάανμπμ ιε ακηζμθζζεδηζηή 

εκίζποζδ, 150Υ200 εη. 

 Βπζπθέμκ μζ αοημηυθθδηεξ πενζμπέξ ηςκ πεδίςκ κα είκαζ πθάημοξ 5 εηαημζηχκ ιε οπμαθθενβζηή 

ηυθθα πμο δεκ ενεείγμοκ ημ δένια ηαηά ηδκ απμηυθθδζδ ημοξ απυ ημκ αζεεκή.  

 Να ιδκ πενζέπεζ Latex.  

 ε ηάεε αημιζηή ζοζηεοαζία δ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ κα είκαζ ηαζ ζηδκ Βθθδκζηή βθχζζα ηαζ κα 

θένεζ εζημκμβνάθδια ιε ημ πενζεπυιεκμ ημο παηέημο  
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 Να δζαηίεεηαζ ζε απμζηεζνςιέκδ ζοζηεοαζία. 

 

ΚΑΛΤΜΜΑ ΙΜΑΣΙΜΟΤ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ 

 

Να ηδνεί ηζξ βεκζηέξ πνμδζαβναθέξ ημο ζιαηζζιμφ ιίαξ πνήζεςξ. 

• Ώπυ οθζηυ non woven ηαζ κα απμηεθείηε απυ ηνία ( 3 ) ζηνχιαηα: 

• 1. απμννμθδηζηυ, οπμαθθενβζηυ ζηνχια ζε επαθή ιε ημ δένια ημο αζεεκμφξ.   

• 2. εκδζάιεζμ πθαζηζημπμζδιέκμ ζηνχια βζα απμθοβή δζαπεναηυηδηαξ οβνχκ.   

• 3. ελςηενζηυ, οπεναπμννμθδηζηυ ζηνχια βζα βνήβμνδ απμννυθδζδ ηςκ οβνχκ ημο πεζνμονβζημφ 

πεδίμο.     

• Πενζεπυιεκα Καθφιιαημξ:   

• Οπή πεζνμονβζημφ πεδίμο 25Υ30εη., ιε αοημηυθθδημ πενζιεηνζηά.   

• 2 πθεονζηέξ, δζαθακείξ πθαζηζηέξ εήηεξ ημπμεέηδζδξ ενβαθείςκ, ιε ηαζκίεξ ηθεζζίιαημξ Velcro.   

• Πθεονζηέξ πνμεηηάζεζξ ηάθορδξ πενζχκ.   

• 4 ηαζκίεξ ζοβηνάηδζδξ ζςθήκςκ ηαζ ηαθςδίςκ, Velcro.   

• Αζαζηάζεζξ 254/195εη.Υ314εη. 

• Βπζπθέμκ μζ αοημηυθθδηεξ πενζμπέξ ηςκ πεδίςκ κα είκαζ πθάημοξ 5 εηαημζηχκ ιε οπμαθθενβζηή 

ηυθθα χζηε κα ιδκ ενεείγμοκ ημ δένια ηαηά ηδκ απμηυθθδζδ ημοξ απυ ημκ αζεεκή. 

•  Κάεε αημιζηή ζοζηεοαζία κα θένεζ ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ ζηδκ Βθθδκζηή βθχζζα ηαζ 

εζημκμβνάθδια ιε ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ. 

• Δ εζςηενζηή ζοζηεοαζία κα είκαζ απυ οθζηυ πμο εα ελαζθαθίγεζ ηδκ άζδπηδ ηεπκζηή. 

 

ΠΑΚΔΣΟ   ΛΑΠΑΡΟΣΟΜΙΑ 

 

.Να ηδνεί ηζξ βεκζηέξ πνμδζαβναθέξ ημο ζιαηζζιμφ ιίαξ πνήζεςξ. 

• Ώπυ οθζηυ non wovenηαζ κα απμηεθείηε απυ ηνία ( 3 ) ζηνχιαηα: 

• 1. απμννμθδηζηυ, οπμαθθενβζηυ ζηνχια ζε επαθή ιε ημ δένια ημο αζεεκμφξ 

• 2. εκδζάιεζμ πθαζηζημπμζδιέκμ ζηνχια βζα απμθοβή δζαπεναηυηδηαξ οβνχκ  

• 3. ελςηενζηυ, οπεναπμννμθδηζηυ ζηνχια βζα βνήβμνδ απμννυθδζδ ηςκ οβνχκ ημο πεζνμονβζημφ 

πεδίμο.     

• Πενζεπυιεκα Παηέημο:   

• 1  ΐαζζηυ ηάθοιια  ιε απμννμθδηζηή, ακηζιζηνμαζαηή εκίζποζδ δζαζηάζεςκ 250/195Υ350 εη. 

• 1 Κάθοιια ηναπεγζμφ Μayo, απυ πμθοαζεοθέκζμ, αδζάανμπμ ιε ακηζμθζζεδηζηή εκίζποζδ, 80Υ145 

εη. 

• 1 Βλςηενζηυ πενίαθδια/ ηάθοιια ηναπεγζμφ, αδζάανμπμ, 150Υ200 εη. 

• Να Φένεζ εκζςιαηςιέκα ζηδνίβιαηα βζα ηδκ ζοβηνάηδζδ ζςθήκςκ & ηαθςδίςκ.  

• Βπζπθέμκ μζ αοημηυθθδηεξ πενζμπέξ ηςκ πεδίςκ κα είκαζ πθάημοξ 5 εηαημζηχκ ιε οπμαθθενβζηή 

ηυθθα χζηε κα ιδκ ενεείγμοκ ημ δένια ηαηά ηδκ απμηυθθδζδ ημοξ απυ ημκ αζεεκή. 

• Κάεε αημιζηή ζοζηεοαζία κα θένεζ ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ ζηδκ Βθθδκζηή βθχζζα ηαζ 

εζημκμβνάθδια ιε ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ. 

• Δ εζςηενζηή ζοζηεοαζία είκαζ απυ οθζηυ πμο ελαζθαθίγεζ ηδκ άζδπηδ ηεπκζηή. 
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ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΑ ΠΑΚΔΣΑ 

         Να ηδνμφκ ηζξ βεκζηέξ πνμδζαβναθέξ ημο ζιαηζζιμφ ιίαξ πνήζεςξ. 

Α). Παηέημ άηνςκ 

 

• Ώπυ οθζηυ non woven ηαζ κα απμηεθείηε απυ ηνία ( 3 ) ζηνχιαηα:   

 1. απμννμθδηζηυ, οπμαθθενβζηυ ζηνχια ζε επαθή ιε ημ δένια ημο αζεεκμφξ.   

 2. εκδζάιεζμ πθαζηζημπμζδιέκμ ζηνχια βζα απμθοβή δζαπεναηυηδηαξ οβνχκ.   

 3. ελςηενζηυ, οπεναπμννμθδηζηυ ζηνχια βζα βνήβμνδ απμννυθδζδ ηςκ οβνχκ ημο πεζνμονβζημφ 

πεδίμο.     

 Πενζεπυιεκα Παηέημο:   

  - 1 Κάθοιια Σναπεγζμφ Mayo, 80 X 150εη. 

  - 1 Κάθοιια Σναπεγζoφ Back Table, 150π200εη.,  ιε Βκίζποζδ 

  - 1  Ονεμπεδζηή ηάθηζα Stockinette 33 X 110 εη. 

  - 1  ΐαζζηυ ηάθοιια άηνμο απυ οθζηυ ιε ακηζιζηνμαζαηή εκίζποζδ, ιε εθαζηζηή μπή 6 εη., 

δζαζηάζεςκ 200 X 300 εη.& ζηδνίβιαηα ζηήνζλδξ ζςθήκςκ ηαζ ηαθςδίςκ. 

 Βπζπθέμκ μζ αοημηυθθδηεξ πενζμπέξ ηςκ πεδίςκ είκαζ πθάημοξ 5 εηαημζηχκ ιε οπμαθθενβζηή ηυθθα 

χζηε κα ιδκ ενεείγμοκ ημ δένια ηαηά ηδκ απμηυθθδζδ ημοξ απυ ημκ αζεεκή. 

 Καηαζηεοαζιέκμ απυ ζζμεενιζηυ non woven οθζηυ. Σμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ κα είκαζ απμννμθδηζηυ, 

ιαθαηυ,  ηαζ κα πανέπεζ εφθμβδ θοζζμθμβζηή άκεζδ βζα κα οπμζηδνίγεζ ηδ θοζζηή ηαηάζηαζδ ημο αζεεκμφξ  

  Κάεε αημιζηή ζοζηεοαζία κα θένεζ ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ ζηδκ Βθθδκζηή βθχζζα ηαζ 

εζημκμβνάθδια ιε ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ. 

 Δ εζςηενζηή ζοζηεοαζία κα είκαζ απυ οθζηυ πμο ελαζθαθίγεζ ηδκ άζδπηδ ηεπκζηή.  

 Να ιδκ πενζέπεζ Latex.  

 Να δζαηίεεηαζ ζε απμζηεζνςιέκδ ζοζηεοαζία.  

 

Β). Παηέημ ζζπίμο 

 

• Ώπυ οθζηυ non woven ηαζ κα απμηεθείηε απυ ηνία ( 3 ) ζηνχιαηα:   

 1. απμννμθδηζηυ, οπμαθθενβζηυ ζηνχια ζε επαθή ιε ημ δένια ημο αζεεκμφξ.   

 2. εκδζάιεζμ πθαζηζημπμζδιέκμ ζηνχια βζα απμθοβή δζαπεναηυηδηαξ οβνχκ.   

 3. ελςηενζηυ, οπεναπμννμθδηζηυ ζηνχια βζα βνήβμνδ απμννυθδζδ ηςκ οβνχκ ημο πεζνμονβζημφ 

πεδίμο.     

 Πενζεπυιεκμ Παηέημο:   

 - 3    Ώοημηυθθδηεξ ηαζκίεξ 10x50 εη. 

 - 2    Ώπμννμθδηζηέξ πεηζέηεξ.   

 - 1    Ονεμπεδζηή Κάθηζα Stockinette 33X110 εη. 

 - 1    Κάθοιια Κεθαθήξ Ώοημηυθθδημ 150Υ240 εη. 

 - 1    Κάθοιια 75Υ90 εη. 

 - 1    ΐαζζηυ ζπζζηυ ηάθοιια άηνμο,  αοημηυθθδημ, 220Υ300 εη. ιε ζπζζιή 15*100 εη. 

 - 1   Κάθοιια ηναπεγζμφ ΜΏΤΟ 80X150 εη. 
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 - 1   Βλςηενζηυ πενίαθδια/ ηάθοιια ηναπεγζμφ απμζηεζνςιέκμ, αδζάανμπμ, 150Υ200 εη. 

 Βπζπθέμκ μζ αοημηυθθδηεξ πενζμπέξ ηςκ πεδίςκ κα είκαζ πθάημοξ 5 εηαημζηχκ ιε οπμαθθενβζηή 

ηυθθα χζηε κα ιδκ ενεείγμοκ ημ δένια ηαηά ηδκ απμηυθθδζδ ημοξ απυ ημκ αζεεκή.  

 Κάεε αημιζηή ζοζηεοαζία κα θένεζ ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ ζηδκ Βθθδκζηή βθχζζα ηαζ 

εζημκμβνάθδια ιε ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ. 

 H εζςηενζηή ζοζηεοαζία κα είκαζ απυ οθζηυ πμο ελαζθαθίγεζ ηδκ άζδπηδ ηεπκζηή.  

 Να δζαηίεεηαζ ζε απμζηεζνςιέκδ ζοζηεοαζία. 

 

Γ).Παηέημ ανενμζηυπδζδξ  

 

• Ώπυ οθζηυ non woven ηαζ κα απμηεθείηε απυ ηνία ( 3 ) ζηνχιαηα:   

 1. απμννμθδηζηυ, οπμαθθενβζηυ ζηνχια ζε επαθή ιε ημ δένια ημο αζεεκμφξ.   

 2. εκδζάιεζμ πθαζηζημπμζδιέκμ ζηνχια βζα απμθοβή δζαπεναηυηδηαξ οβνχκ.   

 3. ελςηενζηυ, οπεναπμννμθδηζηυ ζηνχια βζα βνήβμνδ απμννυθδζδ ηςκ οβνχκ ημο πεζνμονβζημφ 

πεδίμο 

 Πενζεπυιεκμ Παηέημο:   

 4 Υεζνμπεηζέηεξ 

 1 Ώοημηυθθδημ ηάθοιια 75x90εη. 

 1 Κάθοιια 150x180εη.  

 1 Ονεμπεδζηή ηάθηζα Stockinette33x110εη. 

 2 Ώοημηυθθδηεξ ηαζκίεξ ζιαηζζιμφ 10x50εη.  

 1 Κάθοιια ανενμζηυπδζδξ 3ςκ ζηνςιάηςκ  ιε εκζςιαηςιέκμ ζάημ πενζζοθθμβήξ οβνχκ, δζπθή 

εθαζηζηή μπή 7 εη., έθαζια ιμνθμπμίδζδξ ημο ζάημο, ααθαίδα εηηέκςζδξ οβνχκ, ζηδνίβιαηα ζςθήκςκ ηαζ 

ηαθςδίςκ, 230π320εη. 

 1 Κάθοιια ηναπεγζμφ mayo,αδζάανμπμ  ιε ακηζμθζζεδηζηή εκίζποζδ,  80π150εη. 

 1 Βλςηενζηυ πενίαθδια/Κάθοιια ηναπεγζμφ, αδζάανμπμ  ιε ακηζμθζζεδηζηή εκίζποζδ, 150π200εη. 

 Βπζπθέμκ μζ αοημηυθθδηεξ πενζμπέξ ηςκ πεδίςκ κα είκαζ πθάημοξ 5 εηαημζηχκ ιε οπμαθθενβζηή 

ηυθθα χζηε κα ιδκ ενεείγμοκ ημ δένια ηαηά ηδκ απμηυθθδζδ ημοξ απυ ημκ αζεεκή.  

 Κάεε αημιζηή ζοζηεοαζία κα θένεζ ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ ζηδκ Βθθδκζηή βθχζζα ηαζ 

εζημκμβνάθδια ιε ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ. 

 Δ εζςηενζηή ζοζηεοαζία κα είκαζ απυ οθζηυ πμο ελαζθαθίγεζ ηδκ άζδπηδ ηεπκζηή. 

 

Γ). Κμονηίκα ηάεεηδξ απμιυκςζδξ ζζπίμο 

 

 Αζαθακήξ ημονηίκα ηάεεηδξ απμιυκςζδξ, δζαζηάζεςκ 330 X 224εη. 

 Ώπυ ακηζζηαηζηυ ιαθαηυ πμθοαζεοθέκζμ.  

 Ώκηζιζηνμαζαηυ εκζςιαηςιέκμ ηεικυιεκμ μευκζμ, 42X32εη. 

 άημξ πενζζοθθμβήξ οβνχκ ιε θίθηνμ δζήεδζδξ ηαζ ααθαίδα πανμπέηεοζδξ 

 Θήηεξ ημπμεέηδζδξ ενβαθείςκ   

 ηδνίβιαηα ηαθςδίςκ ιε Velcro 
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 Με δοκαηυηδηα ζηήνζλδξ ζε ζηαηχ / νάιπα ζηήνζλδξ. κα δζαεέηεζ αοημηυθθδηδ ηαζκία, ζε μθυθδνμ 

ημ επάκς ιένμξ ημο ηαθφιιαημξ.  

 Βπζπθέμκ μζ αοημηυθθδηεξ πενζμπέξ ηςκ πεδίςκ κα δζαεέημοκ οπμαθθενβζηή ηυθθα χζηε κα ιδκ 

ενεείγμοκ ημ δένια ηαηά ηδκ απμηυθθδζδ ημοξ απυ ημκ αζεεκή. 

 Κάεε αημιζηή ζοζηεοαζία κα θένεζ ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ ζηδκ Βθθδκζηή βθχζζα ηαζ 

εζημκμβνάθδια ιε ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ. 

 Δ εζςηενζηή ζοζηεοαζία κα είκαζ απυ οθζηυ πμο ελαζθαθίγεζ ηδκ άζδπηδ ηεπκζηή  

 Να ιδκ πενζέπεζ Latex.  

 Να Αζαηίεεηαζ ζε απμζηεζνςιέκδ ζοζηεοαζία. 

Δ). Κάθοιια πεζνυξ 

 

 Ώπυ οθζηυ nonwoven ηαζ κα απμηεθείηε απυ ηνία ( 3 ) ζηνχιαηα:   

 1. απμννμθδηζηυ, οπμαθθενβζηυ ζηνχια ζε επαθή ιε ημ δένια ημο αζεεκμφξ.   

 2. εκδζάιεζμ πθαζηζημπμζδιέκμ ζηνχια βζα απμθοβή δζαπεναηυηδηαξ οβνχκ.   

 3. ελςηενζηυ, οπεναπμννμθδηζηυ ζηνχια βζα βνήβμνδ απμννυθδζδ ηςκ οβνχκ ημο πεζνμονβζημφ 

πεδίμο 

 Πενζεπυιεκμ Παηέημο:   

 Κάθοιια πεζνυξ  3 ζηνςιάηςκ, ιε εθαζηζηή μπή 5εη.   

 Ώπμννμθδηζηή, ακηζιζηνμαζαηή εκίζποζδ 

 Πθεονζηή πνμέηηαζδ ηάθορδξ πενζμφ   

 ηδνίβιαηα ζςθήκςκ ακαννυθδζδξ ηαζ ηαθςδίςκ δζαεενιίαξ   

 Αζαζηάζεζξ 200Υ370εη. 

 Βπζπθέμκ μζ αοημηυθθδηεξ πενζμπέξ ηςκ πεδίςκ κα είκαζ πθάημοξ 5 εηαημζηχκ ιε οπμαθθενβζηή 

ηυθθα χζηε κα ιδκ ενεείγμοκ ημ δένια ηαηά ηδκ απμηυθθδζδ ημοξ απυ ημκ αζεεκή. 

 Κάεε αημιζηή ζοζηεοαζία κα θένεζ ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ ζηδκ Βθθδκζηή βθχζζα ηαζ 

εζημκμβνάθδια ιε ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ. 

 Δ εζςηενζηή ζοζηεοαζία κα είκαζ απυ οθζηυ πμο ελαζθαθίγεζ ηδκ άζδπηδ ηεπκζηή. 

 Να ιδκ πενζέπεζ Latex.  

 Να δζαηίεεηαζ ζε απμζηεζνςιέκδ ζοζηεοαζία.  

 

ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΔΣΑ  

Α).Παηέημ ηοζηεμζηυπδζδξ 

 

 Ώπυ οθζηυ non woven ηαζ κα απμηεθείηε απυ ηνία ( 3 ) ζηνχιαηα:   

 1. απμννμθδηζηυ, οπμαθθενβζηυ ζηνχια ζε επαθή ιε ημ δένια ημο αζεεκμφξ.   

 2. εκδζάιεζμ πθαζηζημπμζδιέκμ ζηνχια βζα απμθοβή δζαπεναηυηδηαξ οβνχκ.   

 3. ελςηενζηυ, οπεναπμννμθδηζηυ ζηνχια βζα βνήβμνδ απμννυθδζδ ηςκ οβνχκ ημο πεζνμονβζημφ 

πεδίμο 

 Πενζεπυιεκμ Παηέημο:   

 -1 Κάθοιια  ηοζηεμζηυπδζδξ ζπήιαημξ Σα, 170Υ230 εη., μπή 8Υ15εη. ηδνίβιαηα ζςθήκςκ 

ακαννυθδζδξ ηαζ ηαθςδίςκ δζαεενιίαξ, πθέβια δζήεδζδξ  30Υ30εη. 
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 -1 Ώπμννμθδηζηή πεηζέηα, 40Υ40 εη. 

 -2 πμδμκάνζα θίεμο   

 -1 Βλςηενζηυ πενίαθδια/ ηάθοιια ηναπεγζμφ απμζηεζνςιέκςκ, αδζάανμπμ, ιε ακηζμθζζεδηζηή 

εκίζποζδ, 150Υ200εη.    

 Βπζπθέμκ μζ αοημηυθθδηεξ πενζμπέξ ηςκ πεδίςκ κα είκαζ πθάημοξ 5 εηαημζηχκ ιε οπμαθθενβζηή 

ηυθθα χζηε κα ιδκενεείγμοκ ημ δένια ηαηά ηδκ απμηυθθδζδ ημοξ απυ ημκ αζεεκή. 

 Κάεε αημιζηή ζοζηεοαζία κα θένεζ ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ ζηδκ Βθθδκζηή βθχζζα ηαζ 

εζημκμβνάθδια ιε ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ. 

 Δ εζςηενζηή ζοζηεοαζία κα είκαζ απυ οθζηυ πμο ελαζθαθίγεζ ηδκ άζδπηδ ηεπκζηή. 

 Να ιδκ πενζέπεζ Latex.  

 Να δζαηίεεηαζ ζε απμζηεζνςιέκδ ζοζηεοαζία.  

Β). Γζμονδενζηυ παηέημ TUR 

 Ώπυ οθζηυ non woven ηαζ κα απμηεθείηε απυ ηνία ( 3 ) ζηνχιαηα:   

 1. απμννμθδηζηυ, οπμαθθενβζηυ ζηνχια ζε επαθή ιε ημ δένια ημο αζεεκμφξ.   

 2. εκδζάιεζμ πθαζηζημπμζδιέκμ ζηνχια βζα απμθοβή δζαπεναηυηδηαξ οβνχκ.   

 3. ελςηενζηυ, οπεναπμννμθδηζηυ ζηνχια βζα βνήβμνδ απμννυθδζδ ηςκ οβνχκ ημο πεζνμονβζημφ 

πεδίμο 

 Πενζεπυιεκμ Παηέημο:   

 1 ηάθοιια ιε  πνμδζαιμνθςιέκδ, αοημηυθθδηδ μπή ηαζ απμννμθδηζηή εκίζποζδ  πενζιεηνζηά.    

 άημξ ιε ααθαίδα πανμπέηεοζδξ ηαζ θίθηνμ δζήεδζδξ ζοβηνάηδζδξ ζςιαηζδίςκ  

 Πενζιεηνζηυ έθαζια δζαιυνθςζδξ ζπήιαημξ.   

 ηδνίβιαηα ζοβηνάηδζδξ ζςθήκςκ.   

 Βθαζηζηή δαηηοθμεήηδ πςνίξ θαηέλ.   

 Ώοημηυθθδηδ ηαζκία ζοκέκςζδξ ηδξ πεζνμονβζηήξ ιπθμφγαξ.  

 Αζαζηάζεζξ 150/200 X 310 εη.     

 ηδκ ζοζηεοαζία κα  ειπενζέπμκηαζ &2πμδμκάνζα θίεμο. 

 Βπζπθέμκ μζ αοημηυθθδηεξ πενζμπέξ ηςκ πεδίςκ κα είκαζ πθάημοξ 5 εη. ιε οπμαθθενβζηή ηυθθα ηαζ 

δεκ ενεείγμοκ ημ δένια ηαηά ηδκ απμηυθθδζδ ημοξ απυ ημκ αζεεκή. 

 Κάεε αημιζηή ζοζηεοαζία κα θένεζ ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ ζηδκ Βθθδκζηή βθχζζα ηαζ 

εζημκμβνάθδια ιε ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ. 

 Δ εζςηενζηή ζοζηεοαζία κα είκαζ απυ οθζηυ πμο ελαζθαθίγεζ ηδκ άζδπηδ ηεπκζηή. 

 Να ιδκ πενζέπεζ Latex.  

 Να δζαηίεεηαζ ζε απμζηεζνςιέκδ ζοζηεοαζία. 

 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΔΣΑ                                                                                                                                                                                                                                      

Α).Οθεαθιμθμβζηυ ηάθοιια 

 

 Ώπυ οθζηυ non woven ηαζ κα απμηεθείηε απυ ηνία ( 3 ) ζηνχιαηα:   

 1. απμννμθδηζηυ, οπμαθθενβζηυ ζηνχια ζε επαθή ιε ημ δένια ημο αζεεκμφξ.   

 2. εκδζάιεζμ πθαζηζημπμζδιέκμ ζηνχια βζα απμθοβή δζαπεναηυηδηαξ οβνχκ.   
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 3. ελςηενζηυ, οπεναπμννμθδηζηυ ζηνχια βζα βνήβμνδ απμννυθδζδ ηςκ οβνχκ ημο πεζνμονβζημφ 

πεδίμο 

 Πενζεπυιεκμ Παηέημο:   

 Αζαθακή αοημηυθθδηδ επζθάκεζα πεζνμονβζημφ πεδίμο ιε εκζςιαηςιέκμ ηεικυιεκμ μεχκζμ, 8Υ11 

εη.   

 1 ή 2 ζάημοξ πενζζοθθμβήξ οβνχκ ιε εθάζιαηα ιμνθμπμίδζδξ.   

 Αζαζηάζεζξ 100x120 εη.   

 Βπζπθέμκ μζ αοημηυθθδηεξ πενζμπέξ ηςκ πεδίςκ κα είκαζ πθάημοξ 5 εηαημζηχκ ιε οπμαθθενβζηή 

ηυθθα ηαζ κα ιδκ ενεείγμοκ ημ δένια ηαηά ηδκ απμηυθθδζδ ημοξ απυ ημκ αζεεκή. 

 Κάεε αημιζηή ζοζηεοαζία κα θένεζ ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ ζηδκ Βθθδκζηή βθχζζα ηαζ 

εζημκμβνάθδια ιε ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ. 

 Δ εζςηενζηή ζοζηεοαζία κα είκαζ απυ οθζηυ πμο ελαζθαθίγεζ ηδκ άζδπηδ ηεπκζηή. 

 Να ιδκ πενζέπεζ Latex.  

 Να δζαηίεεηαζ ζε απμζηεζνςιέκδ ζοζηεοαζία.  

 

Β). Υεζνμονβζηυ Παηέημ Καηαννάηημο 

 

 Ώπυ οθζηυ non woven ηαζ κα απμηεθείηε απυ ηνία ( 3 ) ζηνχιαηα:   

 1. απμννμθδηζηυ, οπμαθθενβζηυ ζηνχια ζε επαθή ιε ημ δένια ημο αζεεκμφξ.   

 2. εκδζάιεζμ πθαζηζημπμζδιέκμ ζηνχια βζα απμθοβή δζαπεναηυηδηαξ οβνχκ.   

 3. ελςηενζηυ, οπεναπμννμθδηζηυ ζηνχια βζα βνήβμνδ απμννυθδζδ ηςκ οβνχκ ημο πεζνμονβζημφ 

πεδίμο 

 Πενζεπυιεκμ Παηέημο:   

• Κάθοιια ηναπεγίμο 150x140cm – ηει.1• Οεχκεζμ ιδ οθαζιέκμ 100x120cm ιε ζαημφθα πενζζοθθμβήξ 

οβνχκ – ηει.1 • Υεζνμονβζηυ πεδίμ 100x160cm – ηει.1 • φνζββα 1 ml – ηει.1 • φνζββα 3 ml – ηει.2• 

φνζββα 5 ml – ηει.2 • φνζββα 10 ml - ηει.1• Ώπμζηεζνςιέκδ ημιπνέζα βάγα 7.5 x 7.5cm – ηει.10• 

Οθεαθιμθμβζηυ επίεεια – ηει.1 • Σνζβςκζηά ζπμββίδζα ιε θααή - ηει.5 • Μπμθ πθαζηζηυ 60ml - ηει.1• 

Ώπμζηεζνςιέκεξ πμδζέξ πεζνμονβείμο ιεβέεμοξ L ιε πεηζέηα πεζνυξ–  ηει. 2• Μαπαζνίδζμ 2.75mm ιε άκς & 

ηάης ημπηζηά ζδιεία, εζδζηή επίζηνςζδ ηαηά ηςκ ακηακαηθάζεςκ ημο– ηει. 1 • Μαπαζνίδζμ 15*– ηει. 1 • 

ΐεθυκδ ηαρμοθυνδλδξ25G – ηει. 1 • ΐεθυκδ οδνμδζαπςνζζιμφ27GAngled– ηει. 1• ΐεθυκδ αένμξ 27G – 

ηει. 1 • Γεφβδ βακηζχκ απμζηεζνςιέκα No.7.5 – γεφβδηει. 2 

 

ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΔΣΑ 

 

Βπειααηζηυ Παηέημ Ώββεζμβναθίαξ  

 Να πενζθαιαάκεζ: 

 Κάθοιια ηναπεγζμφ 150*190 εη. 

 Μπθμφγεξ XL εκζζποιέκεξ 

 φνζββεξ 10 mlLuerLock 

 φνζββεξ 20 mlLuerLock 

 φνζββεξ 5 mlLuerLock 

 ΐεθυκα παναηέκηδζδξ 18G, 7cm 

 Νοζηένζ Νμ 11, ιε πεζνμθααή 
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 40 Γάγεξ 12ply, 10*10 εη. 

 SpongeStick 8’’ 

 Λααίδα 18 εη.   

 Stopcock 3way ορδθχκ πζέζεςκ 

 Μπμθ 250 ml 

 Μπμθ 500 ml 

 Αζαθακέξ ζάημξ 100*100 εη. 

 Αζαθακέξ ζάημξ 50*100 εη. 

 Μπμθ 2.500 έςξ 6.000 ml 

 Κάθοιια αββεζμβναθίαξ, ιε 2 δζαθακή πανάεονα ηαζ 2 ιδνζαίεξ μπέξ, 220*330 εη. 

 Βπζπθέμκ μζ αοημηυθθδηεξ πενζμπέξ ηςκ πεδίςκ είκαζ πθάημοξ 5 εηαημζηχκ ιε οπμαθθενβζηή ηυθθα 

χζηεκα ιδκ ενεείγμοκ ημ δένια ηαηά ηδκ απμηυθθδζδ ημοξ απυ ημκ αζεεκή . 

 Κάεε αημιζηή ζοζηεοαζία κα θένεζ ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ ζηδκ Βθθδκζηή βθχζζα ηαζ 

εζημκμβνάθδια ιε ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ. 

 Δ εζςηενζηή ζοζηεοαζία κα είκαζ απυ οθζηυ πμο ελαζθαθίγεζ ηδκ άζδπηδ ηεπκζηή. 

 

Χ.Ρ.Λ. ΠΑΚΔΣΑ    

Α). Παηέημ Χ.Ρ.Λ. 

 

 Ώπυ οθζηυ non woven ηαζ κα απμηεθείηε απυ ηνία ( 3 ) ζηνχιαηα:   

 1. απμννμθδηζηυ, οπμαθθενβζηυ ζηνχια ζε επαθή ιε ημ δένια ημο αζεεκμφξ.   

 2. εκδζάιεζμ πθαζηζημπμζδιέκμ ζηνχια βζα απμθοβή δζαπεναηυηδηαξ οβνχκ.   

 3. ελςηενζηυ, οπεναπμννμθδηζηυ ζηνχια βζα βνήβμνδ απμννυθδζδ ηςκ οβνχκ ημο πεζνμονβζημφ 

πεδίμο 

 Πενζεπυιεκμ Παηέημο:   1 ηάθοιιααοημηυθθδημ 195*280cmιε απμννμθδηζηή, ακηζιζηνμαζαηή 

εκίζποζδ & ζηδνίβιαηα ζςθήκςκ ηαζ ηαθςδίςκ. 

 1ηάθοιια ηεθαθήξ αοημηυθθδημ 110*80cm. 

 1 ελςηενζηυ-πενίαθδια ηαθοιια ηναπεγζμφ 200*130cm. 

 1 ηάθοιια ηναπεγζμφ Mayo. 

 

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΠΑΚΔΣΑ 

A). Κάθοιια ηνακζμημιίαξ. 

 

Να απμηεθείηαζ απυ 3 ζηνχιαηα:  

• 1. απμννμθδηζηυ, οπμαθθενβζηυ ζηνχια ζε επαθή ιε ημ δένια ημο αζεεκμφξ.  

• 2. εκδζάιεζμ πθαζηζημπμζδιέκμ ζηνχια βζα απμθοβή δζαπεναηυηδηαξ οβνχκ.  

• 3. ελςηενζηυ, οπεναπμννμθδηζηυ ζηνχια βζα βνήβμνδ απμννυθδζδ ηςκ οβνχκ ημο πεζνμονβζημφ 

πεδίμο. 

• Υαναηηδνζζηζηά Καθφιιαημξ:  

• Οπή πεζνμονβζημφ πεδίμο, ζπήιαημξ μαάθ, ιε εκζςιαηςιέκμ ηεικυιεκμ μεχκζμ, 30Υ18 εη.  
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• Βκζςιαηςιέκμξ ζάημξ πενζζοθθμβήξ οβνχκ ιε έθαζια ιμνθμπμίδζδξ ακμίβιαημξ ηαζ νφειζζδξ 

φρμοξ, πθέβια ζοβηνάηδζδξ μζηανίςκ ηαζ ααθαίδα πανμπέηεοζδξ.  

• Αζαζηάζεζξ 205Υ280εη.    

• Βπζπθέμκ μζ αοημηυθθδηεξ πενζμπέξ ηςκ πεδίςκ κα είκαζ πθάημοξ 5 εηαημζηχκ ιε οπμαθθενβζηή 

ηυθθα πμο δεκ εα ενεείγμοκ ημ δένια ηαηά ηδκ απμηυθθδζδ ημοξ απυ ημκ αζεεκή. 

• Ώπυ ζζμεενιζηυ non woven οθζηυ. Σμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ κα είκαζ απμννμθδηζηυ. 

• Κάεε αημιζηή ζοζηεοαζία κα θένεζ ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ ζηδκ Βθθδκζηή βθχζζα ηαζ 

εζημκμβνάθδια ιε ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ. 

• Δ εζςηενζηή ζοζηεοαζία κα είκαζ απυ οθζηυ πμο ελαζθαθίγεζ ηδκ άζδπηδ ηεπκζηή. 

• Να ιδκ  πενζέπεζ Latex. 

• Να δζαηίεεηαζ ζε απμζηεζνςιέκδ ζοζηεοαζία. 

 

B). ΚΑΛΤΜΜΑ ΠΟΝΓΤΛΙΚΗ 

  

Κάθοιια πενζιεηνζηά ημο πεζνμονβζημφ πεδίμο κα  απμηεθείηαζ απυ 3 ζηνχιαηα:  

1. απμννμθδηζηυ, οπμαθθενβζηυ ζηνχια ζε επαθή ιε ημ δένια ημο αζεεκμφξ.  

2. εκδζάιεζμ πθαζηζημπμζδιέκμ ζηνχια βζα απμθοβή δζαπεναηυηδηαξ οβνχκ.  

3. ελςηενζηυ, οπεναπμννμθδηζηυ ζηνχια βζα βνήβμνδ απμννυθδζδ ηςκ οβνχκ ημο πεζνμονβζημφ πεδίμο.       

Θήηεξ ενβαθείςκ, αοημηυθθδηεξ, εηαηένςεεκ ημο πεδίμο.  

Οπή πεζνμονβζημφ πεδίμο ιε αοημηυθθδημ πενζιεηνζηά, 10Υ30εη.  

Πνμέηηαζδ ηάθορδξ πενζχκ.  

4 ηαζκίεξ velcro, ζηήνζλδξ ζςθήκςκ ηαζ ηαθςδίςκ   

Αζαζηάζεζξ 285Υ351Υ251εη. 

Βπζπθέμκ μζ αοημηυθθδηεξ πενζμπέξ ηςκ πεδίςκ  κα είκαζ πθάημοξ 5 εηαημζηχκ ιε οπμαθθενβζηή ηυθθα 

χζηε κα ιδκ ενεείγμοκ ημ δένια ηαηά ηδκ απμηυθθδζδ ημοξ απυ ημκ αζεεκή. 

Καηαζηεοαζιέκα απυ ζζμεενιζηυ non woven οθζηυ. Tμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ κα είκαζ απμννμθδηζηυ. 

Κάεε αημιζηή ζοζηεοαζία κα θένεζ ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ ζηδκ Βθθδκζηή βθχζζα ηαζ 

εζημκμβνάθδια ιε ηδκ πενζβναθή ημο πνμσυκημξ. 

Δ εζςηενζηή ζοζηεοαζία κα είκαζ απυ οθζηυ πμο ελαζθαθίγεζ ηδκ άζδπηδ ηεπκζηή. 

Να ιδκ πενζέπεζ Latex. 

Να δζαηίεεηαζ ζε απμζηεζνςιέκδ ζοζηεοαζία. 

  

7. Κάθοιια ηάθορδξ πεζνμονβζηήξ ηνάπεγαξ  

Ώ). Τπέν απμννμθδηζηυ οπμαθθενβζηυ οπυζηνςια πεζνμονβζηήξ ηνάπεγαξ, ιζαξ πνήζδξ.  

Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ οθζηυ ηνζχκ ζηνςιάηςκ, ιε πνχημ ζηνχια ιζα ιαθαηή ηαπζημκέ επζθάκεζα 

πμο πνμζηαηεφεζ ημοξ αζεεκείξ απυ ηδκ οβναζία, δεφηενμ ζηνχια έκα οπέν απμννμθδηζηυ οθζηυ βζα ηδκ 

βνήβμνδ απμννυθδζδ ηςκ οβνχκ ηαζ ηδκ απμηνμπή ηδξ ζοβηέκηνςζδξ αοηχκ ηαζ ημ ηνίημ ζηνχια κα είκαζ  

αδζαπέναζημ απυ ημ αίια ηαζ ηα ζςιαηζηά οβνά.   

Μεβάθδ απμννμθδηζηυηδηα (έςξ 8 θίηνα),χζηε κα ηναηάεζ ηδκ επζδενιίδα ημο αζεεκή ζηεβκή. 

Αζαζηάζεςξ 100x230εη. 

ΐ). Κάθοιια πεζνμονβζηήξ ηνάπεγαξ ηεπκμθμβίαξ SAP ιε οπεναπμννμθδηζηυ θφθθμ δζαηήνδζδξ ηδξ 

ζηεβακυηδηαξ.  
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Καηαζηεοαζιέκμ απυ οδνυθζθμ πμθοπνμποθέκζμ, ιε πενζεηηζηυηδηα ζε ζηενεμπμζδηή οβνχκ ημοθάπζζημκ 

85±5gr/m2, απμννμθδηζηήξ ζηακυηδηαξ ημοθάπζζημκ 4lt/m2, πμο ιεηαζπδιαηίγεζ ηα οβνά ζε ηγεθ.  

Με ζζπονυ ζζμεενιζηυ ηαζ αδζαπέναζημ ακηζιζηνμαζαηυ θναβιυ απυ αζδιέκζμ θφθθμ πμθοεζηένα - 

ηενεθεαθζημφ πμθοαζεοθεκίμο πάπμοξ ημοθάπζζημκ 20microns βζα ηδκ εενιμπνμζηαζία ημο αζεεκή ηαζ ιε 

ακημπή εθεθηοζιμφ 220kg.  

Μδ αβχβζιμ βζα πνήζδ δθεηηνμπεζνμονβζηήξ, πςνίξ πενζεηηζηυηδηα αάιααημξ ηαζ πςνίξ πενζεηηζηυηδηα 

latex.  

Αζαζηάζεζξ: α). 230x140cm  

                   α). 155x140cm. 

 

8. Σεηνάβςκα – πεζνμονβζηά πεδία ιζαξ πνήζδξ δζαθυνςκ δζαζηάζεςκ.                                                                                                                                     

Ώδζάανμπα, απμζηεζνςιέκα ιζαξ πνήζεςξ 3 ζηνςιάηςκ ιε ελαζνεηζηή ακημπή ζημ ζπίζζιμ ηαζ ζηδκ ηνζαή 

ιε μπή ή πςνίξ μπή & ιε αοημηυθθδημ ζηζξ άηνεξ βζα ζοβηνάηδζδ. 

• Υεζνμονβζηυ πεδίμ απμζηεζνςιέκμ  3 ζηνςιάηςκ ιε αοημηυθθδηδ ηαζκία 150*240cm. 

• Υεζνμονβζηυ πεδίμ απμζηεζνςιέκμ  3 ζηνςιάηςκ, μνεμπεδζηυ ιε ζπζζηυ U,  225*260cm. 

• Υεζνμονβζηυ πεδίμ απμζηεζνςιέκμ  3 ζηνςιάηςκ, ιε μπή ζημ ιέζμ,  75*90cm. 

• Υεζνμονβζηυ πεδίμ απμζηεζνςιέκμ  3 ζηνςιάηςκ, 75*90cm. 

• Υεζνμονβζηυ πεδίμ απμζηεζνςιέκμ  3 ζηνςιάηςκ, ιε μπή ζημ ιέζμ,  45*70cm. 

• Υεζνμονβζηυ πεδίμ απμζηεζνςιέκμ  3 ζηνςιάηςκ, 45*70cm. 

 

9. Ιζμεενιζηά πεδία 

Εζμεενιζηά πεδία ηνζχκ επζπέδςκ απυ αθμοιίκζμ άνζζηδξ πμζυηδηαξ, βζα πνμζηαζία απυ οπμεενιία, απυ 

ιμκςηζηυ οθζηυ ιδ-αβχβζιμ, ακηζζηαηζηυ ηαζ αηηζκμδζαπεναηυ, ηνζχκ ζηνςιάηςκ (ΐαιααηενυ 

nonwoven/Ώθμοιίκζμ/Πθαζηζηυ) βζα ζοβηνάηδζδ ηδξ απχθεζαξ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο ζχιαημξ ιέπνζ 85% 

ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ πεζνμονβζηχκ επειαάζεςκ ηαζ ηδκ ακάκδρδ, κα δζαεέηεζ θαζιυημρδ βζα ηαθφηενδ 

εθανιμβή.  

Αζαζηάζεςκ:120cmx120cm  

                     210cmx120cm 

 

10. άημξ-ηάθοιια ηναπεγζμφ Mayo. 

Ώπμζηεζνςιέκμξ ιζαξ πνήζεςξ ,αδζάανμπμξ, απυ ορδθήξ ποηκυηδηαξ πμθοαζεοθέκζμ, ιεβάθδξ ακημπήξ ζημ 

ζπίζζιμ, ιε απμννμθδηζηή & ακηζμθζζεδηζηή εκίζποζδ, 80cm*145cm. 

 

11. Πενζζηεθίδα ιδνμφ ακηζενμιαςηζηή. 

Να δζαεέηεζ ηνεζξ ( 3 ) εαθάιμοξ ηαζ κα αζηείηαζ δζαθμνεηζηή πίεζδ ζημκ ηαεέκα: 45,40 ηαζ 35mmHg ( 

αζηνάβαθμξ,βάιπαξ ηαζ ιδνμφ) ιε ζοκμθζηυ πνυκμ ζοιπίεζδξ 11sec.Να έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα ιέηνδζδξ ημο 

πνυκμο επακαπθήνςζδξ ημο αββείμο ιε ελαημιζηεοιέκμ ηνυπμ βζα ηάεε αζεεκή χζηε κα πνμζανιυγεηαζ 

ακαθυβςξ μ ηφηθμξ ζοιπίεζδξ – απμζοιπίεζδξ.οβηεηνζιέκα μ πνυκμξ επακαπθήνςζδξ κα ηαεμνίγεηαζ απυ 

ηδκ ιεηααμθή ημο υβημο ζημ πυδζ δ μπμία ακζπκεφεηαζ απυ ηδκ αθθαβή ηδξ πίεζδξ ζημκ αενμεάθαιμ ημο 

βαζηνμηκδιίμο. 

Να δζαηίεεκηαζ ζε ιεβέεδ: Small – Medium – Large. 

Να πενζβνάθεηαζ δ ιέεμδμξ αηνζαχξ πνμξ αλζμθυβδζδ. 

θα ηα παναπάκς κα πζζημπμζμφκηαζ απυ επίζδια θοθθάδζα ημο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο. 
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Δ εηαζνεία πμο εα ηνζεεί ηεπκζηά απμδεηηή ζηα ακςηένς εα παναπςνήζεζ πνμξ πνήζδ ηςκ πενζζηεθίδςκ 

έκα ιδπάκδια πνμξ πνήζδ ζημ Υεζνμονβείμ ημο Νμζμημιείμο. 

 

12. Δκζαίμ ηάθοιια πθήνμοξ ηάθορδξ C-ARM 

Καθοιια αηηζκμθμβζηχκ ιδπακδιάηςκ C-ARM, απμζηεζνςιέκμ ιζαξ πνήζεςξαπμηεθμφιεκμ απυ δφμ 

δζαθακή πθαζηζηά ζηνμββοθά ηαθφιιαηα βζα ηδκ ηάθορδ αάζδξ ηαζ ηεθαθήξ ηαζ έκα δζαθακέξ πθαζηζηυ 

ηεκηνζηυ ηάθοιια ιε εζδζηά ηθζπ βζα ηδ ζηενέςζδ ημο ηυλμο ηαζ ηδκ εφημθδ ημπμεέηδζή ημο, δζαζηάζεςξ 

152*267cm.  

 

13. Θήηδ ενβαθείςκ (δζαεενιίαξ – ακαννυθδζδξ). 

Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ ακεεηηζηυ, αδζάανμπμ δζαθακέξ οθζηυ 2 εδηχκ (35*40cm) ηαζ αοημηυθθδηδ 

ηαζκία ζηενέςζδ. 

Να είκαζ ζε απμζηεζνςιέκδ ζε αημιζηή ζοζηεοαζία ιε διενμιδκία θήλεςξ. 

 

14. Βμφνηζεξ πεζνμονβείμο ιζαξ πνήζεςξ βζα ηα πένζα.                                                             

Να θένμοκ ζθμοββάνζ ειπμηζζιέκμ ιε πθςνελζδίκδ ή ζχδζμ απυ ηδκ ιία πθεονά, ιαθαηέξ ιε κάοθμκ 

μδμκηχζεζξ απυ ηδκ άθθδ ηαζ λέζηνμ ηαεανζζιμφ κοπζχκ. 

 

15. Αζιμζηαηζηή – εθαζηζηή ηαζκία Esmark, ζζπαζιζηήξ πενίδεζδξ, ιζαξ πνήζδξδζαθυνςκ δζαζηάζεςκ. 

 

16. Πνμζηαηεοηζηυ βαθάηηςια δένιαημξ.                                                                                                                                                                           

Να θεζημονβεί ζακ αυναημ βάκηζ, κα ειπμδίγεζ ηδκ δζείζδοζδ ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ κα πνμθοθάζζεζ ημ 

δένια απυ ενεεζζιμφξ ηαζ αθθενβίεξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ηδκ επίδναζδ αζμθμβζηχκ παναβυκηςκ & 

ενεεζζηζηχκ πδιζηχκ μοζζχκ. Να απμννμθάηαζ βνήβμνα πςνίξ κα αθήκεζ ίπκδ θζπανυηδηαξ ζημ δένια, κα 

ιδκ πανειπμδίγεζ ηδκ θεζημονβία ηδξ θοζζηήξ δζαπκμήξ, κα ιδκ επδνεάγεηαζ απυ ημ εκδζάιεζμ πθφζζιμ ημο 

δένιαημξ ηαζ κα δζανηεί ημοθάπζζημκ βζα 6 χνεξ. 

 

17. Ακηαθθαηηζηέξ θεπίδεξ βζα δθεηηνζηή λονζζηζηή ιδπακή ( REMINGTON Model 9604 ) ιζαξ πνήζεςξ 

βζα ηδκ πνμεβπεζνδηζηή αθαίνεζδ ημο ηνζπςημφ δζαθυνςκ επζθακεζχκ. 

 

18. Ακηζιζηνμαζαημί ηάπδηεξ. 

Ώκηζιζηνμαζαηυξ ηάπδηαξ πεζνμονβείμο πμο κα δζαεέηεζ 30-40 δζαδμπζηά ανζειδιέκα θφθθα  

πμθοαζεοθεκίμο ιπθε πνχιαημξ δζαζηάζεςκ 45*115 - 120cm, πενζμνζζιέκμο πάπμοξ πμο κα αθαζνμφκηαζ 

έκα πνμξ έκα ιε ηδ αμήεεζα εζδζηά ζπδιαηζζιέκδξ θςνίδαξ ηαηά πθάημοξ ημο θφθθμο. 

 

19. Σεικυιεκμ πεζνμονβζηυ μευκζμ 

Καηαζηεοαζιέκμ απυ δζάθακμ πμθοαζεοθέκζμ. 

Να είκαζ επζζηνςιέκα ιε οπμαθθενβζηή ηυθθα. 

Να έπμοκ ακηζζηαηζηή, ακηζεαιαςηζηή ζοιπενζθμνά. 

Να είκαζ αηηζκμδζαπεναηά. 

ε ηάεε αημιζηή ζοζηεοαζία κα ακαβνάθεηαζ δ διενμιδκία θήλδξ ηδξ απμεήηεοζδξ ημο πνμσυκημξ. 

Να θένεζ ζήιακζδ CE. 

Να δζαηίεεηαζ ζηζξ ελήξ δζαζηάζεζξ: 
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 Ώοημηυθθδηδ ηεικυιεκδ επζθάκεζα 35 x 35εη. 

 Ώοημηυθθδηδ ηεικυιεκδ επζθάκεζα 60 x 45εη. 

 Ώοημηυθθδηδ ηεικυιεκδ επζθάκεζα 60 x 85εη. 

 

20. Ακηζιζηνμαζαηυ ηεικυιεκμ πεζνμονβζηυ μευκζμ 

Σεικυιεκα πεζνμονβζηά μευκζα απυ πμθοεζηένα.  

Να θένμοκ ζςδμθυνμακηζιζηνμαζαηή μοζία εκζςιαηςιέκδ ζηδκ οπμαθθαενβζηή ηυθθα ηαε’υθδ ηδκ 

επζθάκεζά ημοξ.  

Να επζηνέπμοκ ηδκ ακαπκμή ημο δένιαημξ.  

Να έπμοκ παιδθή ικήιδ επακαθμνάξ ζημ ηέκηςια.  

Να είκαζ ζοζηεοαζιέκα ζε αημιζηή ζοζηεοαζία αθμοιζκίμο βζα πνμζηαζία ηδξ ζςδμθυνμο μοζίαξ απυ ημ 

θχξ.  

Να ηαηαηεεμφκ ηθζκζηέξ ιεθέηεξ πμο κα απμδεζηκφμοκ ηδκ ακηζιζηνμαζαηδ δνάζδ ημο πνμσυκημξ ημο ζε 

ζπέζδ ιε ημκ πνυκμ πνήζδξ ημο επί πμζκή απυννζρδξ ηδξ πνμζθμνάξ.  

Να είκαζ απμζηεζνςιέκα ιε β΄ αηηζκμαμθία. Να ηαηαηεεεί δήθςζδ ζοιιυνθςζδξ ημο μίημο (CE) πμο κα 

πζζημπμζεί υηζ είκαζ ηαλζκμιδιέκα ςξ Εαηνμηεπκμθμβζηά ΐμδεήιαηα Καηδβμνίαξ ΕΕΕ (ςξ ζοκδοαζιυξ 

θανιάημο + Εαηνμηεπκμθμβζημφ ΐμδεήιαημξ). 

Να δζαηίεεηαζ ζηζξ ελήξ δζαζηάζεζξ: 

 15 x 20εη ιε αοημηυθθδηδ ηεικυιεκδ επζθάκεζα 10 x 20εη. 

 44 x 35εη ιε αοημηυθθδηδ ηεικυιεκδ επζθάκεζα 34 x 35εη. 

 66 x 60εη ιε αοημηυθθδηδ ηεικυιεκδ επζθάκεζα 55 x 60εη. 

 66 x 45εη ιε αοημηυθθδηδ ηεικυιεκδ επζθάκεζα 56 x 45εη. 

 66 x 85εη ιε αοημηυθθδηδ ηεικυιεκδ επζθάκεζα 56 x 85εη. 

 

21. Αοημηυθδηα επζεέιαηαδζαθακή ηαζ ιδ 

Ώ. Σναοιάηςκ 

Ώοημηυθθδηα, απμζηεζνςιέκα, ιεηεβπεζνδηζηά επζεέιαηα απυ ιδ οθαζιέκμ οθζηυ (nonwoven). 

Αζαεέηεζ ζημ ηέκηνμ ημο επζεέιαημξ ακηζημθθδηζηή βάγα απυ non woven οθζηυ. 

Βίκαζ απμζηεζνςιέκα ιε αζεοθεκμλείδζμ «ΒΟ», είκαζ δζαπεναηά ζημοξ οδναηιμφξ ηαζ ημκ αένα ηαζ πανέπμοκ    

ιεβάθδ ηαζ βνήβμνδ απμννμθδηζηή ζηακυηδηα εηηνίζεςκ. 

Τπμαθθενβζηα, θζθζηά πνμξ  ημ δένια. 

 Βίκαζ ζοζηεοαζιέκα ζε αημιζηή ζοζηεοαζία ιε εζδζημφ ηφπμο πανηί. 

 Να δζαηίεεηαζ ζε  δζαζηάζεζξ: 

   5*7,5cm 

 10*8cm 

 15*8cm 

 10*20cm 

 10*25cm 

 10*30cm 

 

ΐ. Φθεαμηαεεηήνςκ - ηεκηνζηχκ θθεαζηχκ ηαεεηήνςκ 
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α). Αζαθακή απμζηεζνςιέκα επζεέιαηα ηάθορδξ θθεαμηαεεηήνςκ.  

Να είκαζ ζοκδοαζιυξ ιαθαηήξ οθαζιάηζκδξ αοημηυθθδηδξ ηαζκίαξ ηαζ δζάθακμοξ θζθι.  

Με εβημπή ηαζ 2 έληνα αοημηυθθδηεξ οθαζιάηζκεξ ηαζκίεξ.  

Με πάνηζκμ πενζεχνζμ πενζιεηνζηά ημο θζθι βζα εφημθδ ηαζ βνήβμνδ εθανιμβή ιε δζάζηαζδ 8Υ9cm. 

α). Ώπμζηεζνςιέκμ επίεεια απυ δζάθακμ αοημηυθθδημ θζθι πμθομονεεάκδξ δζαπεναηυ ζηδκ ακαπκμή ημο 

δένιαημξ, ιε οπμαθθενβζηή αηνοθζηή ηυθθα.  

Με πάνηζκμ πενζεχνζμ (ημνκίγα) ηαε’ υθδ ηδκ πενίιεηνμ ημο θζθι, πςνίξ κα ημθθά ζηα βάκηζα, ιε εβημπή 

ηαζ εηζηέηα ακαβναθήξ ζημζπείςκ ηαζ δζαζηάζεςκ:6 x 7cm&10 x 12cm. 

β). Αζαθακή απμζηεζνςιέκα επζεέιαηα ηάθορδξ ηαεεηήνςκ (ηεκηνζηχκ – επζζηθδνζδίςκ) απυ θζθι 

πμθομονεεάκδξ.  

Με πάνηζκμ πενζεχνζμ πενζιεηνζηά ημο θζθι βζα εφημθδ ηαζ βνήβμνδ εθανιμβή.  

Με αοημηυθθδηδ εηζηέηα ακαβναθήξ ζημζπείςκ.  

Να δζαηίεεηαζ ζηζξ ελήξ δζαζηάζεζξ: 

 10 x 12cm, 

 10 x 25cm,  

 15 x 20cm. 

δ).Ώκηζιζηνμαζαηυ δζαθακέξ αοημηυθθδημ επίεεια ζηήνζλδξ ηεκηνζηχκ θθεαζηχκ ηαεεηήνςκ.  

Να είκαζ ζοκδοαζιυξ δζαθακμφξ θζθι ηαζ αοημηυθθδηδξ οθαζιάηζκδξ ηαζκίαξ, κα θένεζ εκζςιαηςιέκδ βέθδ 

ειπμηζζιέκδ πθςνελζδίκδξ,  

Αζαζηάζεςξ 8,5 x 11,5cm. 

ε).Πχιαηα ακηζζδρίαξ βζα θθεαμηαεεηήνεξ. 

 Να πενζέπμοκ Εζμπνμποθζηή αθημυθδ (IPA)70%, ηαζ κα ηάκμοκ ακηζζδρία  ιέζα ζε 1 θεπηυ απυ  ηδκ 

εθανιμβή.  

 Να ιπμνμφκ κα παναιείκμοκ ιέπνζ 7 διένεξ(168ςνεξ) εάκ δεκ αθαζνεεμφκ.  

 Να ιδκ πενζέπμοκ θαηέλ ηαζ πθαζηζημπμζδηή DEHP(Diethyhexylpthalate).  

 Να ζοκμδεφμκηαζ απυ ιεθέηεξ επί πμζκή απυννζρδξ. 

 

22. Αοημηυθθδημξ, οπμαθθενβζηυξ, διζεθαζηζηυξ θμνέαξ βάγαξ. 

Αζαζηάζεζξ:10*10cm,15*10cm, 20*10cm, 25*10cm, 30*10cm. 

 

23. Γζάθοια  βθμοηαναθδεΰδδξ                          

  5θίηνα /14 - 30διενχκ & απμθοιακηζηυ – ζπμνμηηυκμ εκδμζημπζηχκ ενβαθείςκ. 

Ώπμθοιακηζηυ ορδθμφ ααειμφ ηαζ ροπνήξ απμζηείνςζδξ δζάθοια βθμοηαναθδεΰδδξ 2% έςξ 30 διένεξ. 

Να είκαζ έημζιμ πνμξ πνήζδ πςνίξ ηδκ ακάβηδ εκενβμπμζδηή. 

Να είκαζ ααηηδνζμηηυκμ, ιοηδημηηυκμ, ιοημααηηδνζμηηυκμ ηαζ ζμηηυκμ (HBV, HIV, HCV, Adeno, Polio, 

Noro). 

Να ηαηαηεεμφκ μζ ιεθέηεξ ζφιθςκα ιε ηα ζζπφμκηα Βονςπασηά πνυηοπα Phase2 Step1 ηαζ Phase2 Step2 βζα 

ηδκ γδημφιεκδ πνήζδ. 

Ο πνυκμξ επίηεολδξ ημο απμθοιακηζημφ απμηεθέζιαημξ κα ιδκ οπενααίκεζ ηα 15 θεπηά βζα ημ ζφκμθμ ημο 

επζεοιδημφ θάζιαημξ. 

Να έπεζ ζπμνμηηυκμ δνάζδ ημ ανβυηενμ εκηυξ 1 χναξ. 
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Να δζαηίεεκηαζ δείηηεξ εθέβπμο ηδξ δναζηζηυηδηαξ ημο δζαθφιαημξ ηαζ κα ηαηαηεεεί ηαζ ημ θοθθάδζμ αοηχκ 

ηαεχξ ηαζ δ πζζημπμίδζδ ημο απμηεθέζιαημξ ηςκ δεζηηχκ ζε ζπέζδ ιε ημ απμθοιακηζηυ. 

Να ηαηαηεεμφκ πζζημπμζδηζηά ζοιααηυηδηαξ ηαηαζηεοαζηχκ εκδμζημπίςκ επί πμζκή απυννζρδξ. 

Να δζαηίεεηαζ ζε εφπνδζηδ ζοζηεοαζία ιέπνζ 5 θίηνα. 

Να ζοκμδεφεηαζ απυ αδνακμπμζδηζηή μοζία ζηδκ ηαηάθθδθδ πμζυηδηα βζα ηάεε έκα δμπείμ βζα ηδκ αζθαθή 

απυννζρδ ημο δζαθφιαημξ. 

Να ηαηαηεεμφκ ημ Ώββθζηυ θοθθάδζμ ημο πνμσυκημξ ιε ηδκ πζζηή ιεηάθναζδ ημο ζηα Βθθδκζηά, ημ 

επζηαζνμπμζδιέκμ Αεθηίμ Αεδμιέκςκ Ώζθαθείαξ (Βθθδκζηυ, Ώββθζηυ) , δ ζήιακζδ CE Mark ημο πνμσυκημξ 

ηαζ δ ηαηαπχνδζδ   ζημ Β.Μ.Υ.Π εθυζμκ απαζηείηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία. 

24. Σαζκία – Γείηηδξ αηιμφ. 

     Δ ηαζκία κα εκανιμκίγεηαζ ιε ηα Βονςπασηά ηάκηανηξEN 867.1 πμο αθμνμφκ “δείηηεξ δζαδζηαζίαξ” 

ηαηδβμνία 1. 

     Να θένεζ πδιζηυ δείηηδ ηοπςιέκμ δζαβχκζα, πμο εα αθθάγεζ εοηνζκχξ πνχια ηαηά ηδκ δζαδζηαζία 

απμζηείνςζδξ. 

     Να ιδκ αθήκεζ οπμθείιιαηα ηυθθαξ ζημ θζκυ ζιαηζζιυ. 

     Σμ πανηί ηαηαζηεοήξ κα είκαζ ηνέπ, βζα κα ιδκ λεημθθά ηαηά ηδκ θάζδ ημο ηεκμφ ζηδ δζάβκςζδ ημο 

παηέημο. 

Να λεηοθίβεηαζ εφημθα απυ ημκ νυθμ, πςνίξ κα αθήκεζ οπμθείιιαηα ηυθθαξ. 

 Να είκαζ ηοπςιέκδ δ διενμιδκία θήλδξ απμεήηεοζδξ ημο πνμσυκημξ ζημ εζςηενζηυ ηάεε νυθμο. 

     Κάεε νυθμξ κα είκαζ ζοζηεοαζιέκμξ λεπςνζζηά βζα ιεβαθφηενδ πνμζηαζία. 

     Να ακαβνάθεηαζ ζηδκ πνμζθμνά ημ πθάημξ ηαζ ημ ιήημξ ηδξ ηαζκίαξ ακά νυθμ. 

     Κάεε νυθμξ κα θένεζ ηοπςιέκα: 

Σδκ έκδεζλδ βζα ηδκ ιέεμδμ απμζηείνςζδξ πμο πνμμνίγεηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί 

Σμ υκμια ημο πνμσυκημξ ηαζ ημκ ηαηαζηεοαζηή. 

 

25.  Γείηηδξ αηιμφ. 

Ώ. Υδιζηυξ δείηηδξ αηιμφ. 

          Οθμηθδνςιέκμζ πδιζημί δείηηεξ απμζηείνςζδξ ηαηδβμνία 5 ζφιθςκα ιε ημ ΒΝ ISO 11140-1 βζα ημκ 

έθεβπμ παηέηςκ.     

Να έπμοκ ηαηαζηεοή ιεηαηζκμφιεκδξ πδιζηήξ ιεθάκδξ, έηζζ χζηε κα ακηζδνμφκ ζε υθεξ ηζξ ζδιακηζηέξ 

παναιέηνμοξ (εενιμηναζία – πνυκμ – αηιυ) ηδξ απμζηείνςζδξ βζα πνμβνάιιαηα εενιμηναζίαξ 118°C έςξ 

ηαζ 138°C.  

Να είκαζ ζοζηεοαζιέκμζ ζε ζαημφθα αθμοιζκίμο βζα πνμζηαζία απυ ημ δθζαηυ θςξ ηαζ ηδκ οβναζία.  

Να ηαηαηίεεηαζ θοθθάδζμ μδδβζχκ & πζζημπμζδηζηυ ζοιιυνθςζδξ ιε ημ ΒΝ ISO 11140-1 επί πμζκή 

απυννζρδξ. 

 

ΐ. ΐζμθμβζηυξ Αείηηδξ Βθέβπμο Ώπμζηείνςζδξ Ώηιμφ 24min. 

Σμ φζηδια ΐζμθμβζημφ Βθέβπμο Ώπμζηείνςζδξ Σαπείαξ Βνιδκείαξ  ιε αλζυπζζηα απμηεθέζιαηα εκηυξ 24 

θεπηχκ (min), κα δίκεζ ζημ ηιήια Κεκηνζηήξ Ώπμζηείνςζδξ ηδκ δοκαηυηδηα κα πζζημπμζεί ηδκ εβηονυηδηα 

ηδξ δζαδζηαζίαξ απμζηείνςζδξ αηιμφ ηαζ κα ελαζθαθίγεζ υηζ ηα ακηζηείιεκα ημο ζοβηεηνζιέκμο θμνηίμο 

είκαζ απμζηεζνςιέκα, αζθαθή ηαζ έημζια βζα πνήζδ ιέζα ζημκ εθάπζζημ πνυκμ ηςκ  24 θεπηχκ (min) ιε 

ιέβζζηδ αλζμπζζηία. 
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Με αλζυπζζηα απμηεθέζιαηα εκηυξ 24 θεπηχκ (min), ηάεε θμνηίμ ιπμνεί κα εθεβπεεί ηαζ κα παναιείκεζ ζημ 

ηιήια απμζηείνςζδξ ιέπνζ κα είκαζ δζαεέζζια ηα απμηεθέζιαηα ημο αζμθμβζημφ δείηηδ ηαζ ηαηυπζκ κα δμεεί 

βζα πνήζδ.  

Ο αζμθμβζηυξ δείηηδξ  πνέπεζ κα είκαζ ηαηάθθδθμξ βζα ηφηθμοξ απμζηείνςζδξ 132°C - 135°C ζε ηθίαακμοξ 

ορδθμφ ηεκμφ. 

26. ΦΙΛΣΡΑ ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ 

             Σμ θίθηνμ κα είκαζ ζηνμββοθυ δζαιέηνμο 190mm, ηαηαζηεοαζιέκμ απυ       

               non-woven οθζηυ, αάνμοξ 70 g/m² -5%, αηιμδζαπεναηυ. 

              Ο δείηηδξ αηιμφ κα αθθάγεζ πνχια ηαζ κα είκαζ ζφιθςκμξ ιε EN 867 – 2 

               ηαζ ISO 11140-1.     

27. φζηδια οπμηθεζδίμο – ζθαββζηζδζηήξ πανμπήξ (δζπθήξ & ηνζπθήξ νμήξ). 

Καεεηήνα αηηζκμζηζενυ  δφμ ηαζ ηνζχκ αοθχκ απυ ιαθαηή ζαηνζηή πμθομονεεάκδ ιε θεία επζθάκεζα πμο κα 

ιδκ ηζαηίγεζ ηαηά ηδκ πνήζδ.  

Να θένεζ αηηζκμζηζενέξ δζαααειίζεζξ ηαζ δζαηυπηεξ νμήξ ημο αίιαημξ.  

Να πνμζθένεηαζ ζε δζάιεηνμ 7Fr ηαζ ιήημξ 20cm ή δζάιεηνμ 7Fr ηαζ ιήημξ 30cm ή ζε δζάιεηνμ 8,5Fr ηαζ 

ιήημξ 20cm ή ζε δζαιεηνμ8,5Fr ηαζ ιήημξ 30cm.Να πενζέπεζ αεθυκα παναηέκηδζδξ 18G, 

θθεαμηαεεηήνα18G, ζονιάηζκμ μδδβυ ΄΄ J ΄΄, δζαζημθέα, πχιαηα ηαζ πηενφβζα ζονναθήξ. 

Να θένεζ ζφνζββα αζθαθείαξ ηφπμο Raulerson, βζα ηδκ απμθοβή πκεοιμκζηήξ ειαμθήξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα 

δζέθεοζδξ ημο μδδβμφ ζφνιαημξ δζα ιέζμο ηδξ ζφνζββαξ.  

28. Υεζνμονβζηά ιαπαζνάηζα - θάιεξ. 

Ώπμζηεζνςιέκα ζε αημιζηή ζοζηεοαζία, ιζαξ πνήζεςξ, απυ ακμλείδςημ αηζάθζ, ιε διενμιδκία θήλεςξ ηαζ 

κα πνμζθένμκηαζ ζε ιεβέεδ 10,11,15,20,21. 

29. Ρυθμζ απμζηείνςζδξ ενβαθείςκ,επίπεδμ & ηνζχκ δζαζηάζεςκ(ιε ή πςνίξ πζέηα ) υθςκ ηςκ δζαζηάζεςκ. 

 

30. α). Κάθοιια - πανηί ζοζηεοαζίαξ ζεη απμζηείνςζδξ (δζαθυνςκ δζαζηάζεςκ) WOVEN & CREPE. 

Πνμδζαβναθέξ Non Woven : 

Υανηί απμζηείνςζδξ non woven  βζα ηδ ζοζηεοαζία οθζηχκ (ζιαηζζιμφ – ενβαθείςκ) πνμξ απμζηείνςζδ ιε 

αηιυ ηαζ μλείδζμ ημο αζεοθεκίμο. Ώπυ πθέβια ζκχκ ηοηηανίκδξ ηαζ πμθοεζηένα , αάνμοξ 57 gr/m³.  

Να είκαζ αδζάανμπμ ιε ορδθή ιδπακζηή ακημπή ζε εθεθηοζιυ, ζε ζηεβκή (2,1 Kn/m) ηαζ οβνή(1,7 Kn/m) 

ηαηάζηαζδ ζφιθςκα ιε ηα πνυηοπα ISO1924-2, ISO3781, ISO2758. Να δζαεέηεζ ορδθή ακαπκεοζηζηυηδηα 

έςξ 18L/mn/1dm2 ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ  ISO12625-3 πνμηεζιέκμο κα ειπμδίγεζ ηδ ζοβηέκηνςζδ 

οβναζίαξ ζηα ενβαθεία ηαζ κα εκζζπφεζ ηδκ αζθαθή θφθαλδ ηςκ απμζηεζνςιέκςκ παηέηςκ. Να έπεζ απαθή 

οθή, είκαζ εφηαιπημ, ηοθίβεηαζ εφημθα ηαζ ιδκ  γανχκεζ ιε απμηέθεζια κα δζεοημθφκεζ ηδκ άζδπηδ ηεπκζηή 

ημο πεζνμονβείμο. Να ιδκ  απεθεοεενχκεζ ιζηνμζςιαηίδζα ηαηά ημ άκμζβια ηςκ παηέηςκ, κα  είκαζ άμζιμ 

ηαζ ιδ ημλζηυ. Να ηαηαηεεεί ηεπκζηυ θοθθάδζμ ημο πνμσυκημξ πμο εα πζζημπμζεί ηα παναπάκς επζ πμζκή 

απυννζρδξ.  

 

45 x 45cm 

50 x 50cm 

60 x 60cm 

75 x 75cm 

90 x 90cm 

100 x 100cm 

120 x 120cm 
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137 x 137cm 

 

                   α).  Υανηί πενζηφθζλδξ ενβαθείςκ βζα απμζηείνςζδ ζε ηθίαακμ αηιμφ   

 αανέςκ ζεη. 

                   Να δζαηίεεηαζ ζε εκαθθαζζυιεκδ ιμνθή δομ πνςιάηςκ (ιπθε-πνάζζκμ) βζα εφημθδ ακαβκχνζζδ 

ηαηεζηναιιέκμο πενζηοθίβιαημξ. 

Έκα εη ηςκ εκαθθαζζυιεκςκ θφθθςκ κα είκαζ 100% ζοκεεηζηυ 5 ζηνςιάηςκ πμθοπνμποθεκίμο SSMMS 

αάνμοξ ≥55 gr/m2 βζα ζζπονή ακημπή ζημ ζηίζζιμ. 

Σμ δεφηενμ θφθθμ κα είκαζ αάνμοξ ≥55 gr/ m2 ιε ζοκεεηζηέξ ηαζ ηοηηανζκμφπεξ ίκεξ βζα απμθοβή 

ζοζζχνεοζδξ οβναζίαξ (θαζκυιεκμ οβνχκ παηέηςκ). 

Να είκαζ οδνυθμαμ, αδζαπέναζημ ζηα οβνά ηαζ ζηζξ αθημυθεξ ιε ααειυ αθημμθμαπςεδηζηυηδηαξ ≥9.Να ιδκ 

πανάβεζ ζηαηζηυ δθεηηνζζιυ. 

Να ιδκ αθήκεζ ζκίδζα ηαηά ημ ηφθζβια ηαζ ημ άκμζβια ηςκ παηέηςκ ηαζ κα έπεζ ζζπονή θναβή ζηα 

ααηηδνίδζα. 

Με απμοζία ιδπακζηήξ ικήιδξ βζα δζαηήνδζδ ηδξ άζδπηδξ ηεπκζηήξ. 

Να ηαθφπηεζ ηα εονςπασηά πνυηοπα ΒΝ 868-2, ΒΝ ISO 11607-1. 

Να ηαηαηεεεί ημ Ξεκυβθςζζμ θοθθάδζμ ιε ηδκ ιεηάθναζδ ημο ζηα Βθθδκζηά, ημ Φφθθμ Σεπκζηχκ 

Υαναηηδνζζηζηχκ (Technical Data Sheet ) ιε ακαθμνά ζηα πνυηοπα εθέβπμο (ΒΝ, ISO) βζα ηάεε ηζιή ηαεχξ 

ηαζ ημ πζζημπμζδηζηυ δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ ημο ηαηαζηεοαζηή ISO 13485. 

Να πνμζθένεηαζ ζηζξ δζαζηάζεζξ: 

                                                   100 x 100cm  

                                                   120 x 120cm  

                                                   140 x 140cm 

 

31. EYECAUTERIES - Θενιμηαοηήνεξ ιίαξ πνήζεςξ.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Με ιπαηανία, απμζηεζνςιέκεξ βζα εζδζηέξ πεζνμονβζηέξ εθανιμβέξ υπςξ βοκαζημθμβζηέξ, ΧΡΛ, 

μθεαθιμθμβζηέξ ηαζ βεκζηήξ πεζνμονβζηήξ επειαάζεζξ ιε δζαηφιακζδ έκηαζδξ εένιμηναζίαξ απυ 704ºC έςξ 

1204 º  C.  

 

32. ΓΙΑΘΔΡΜΙΔ - Μαπαζνίδζα/δθεηηνυδζα δζαεενιίαξ ημπήξ ηαζ αζιυζηαζδξ.  

α).ε αημιζηή ζοζηεοαζία ιε διενμιδκία θήλεςξ ηαζ ιε απμζπχιεκμ ιαπαζνίδζμ.  Με πνςιαηζηέξ 

εκδείλεζξ, ιζαξ πνήζδξ ιε ζηαεενή θεπίδα 3cm, απμζηεζνςιέκα , κα δζαεέηεζ εφηαιπημ ηαθχδζμ έςξ 3 

ιέηνα, ιε δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ζε υθμοξ ημοξ ηφπμο δζαεενιίαξ. 

α). Δθεηηνυδζμ/δζαεενιία ιε υθα ηα παναπάκς ηαζ επζπθέμκ ιε θςηζζιυ πεδίμο. 

 

33. Γεζχζεζξ δζαεενιίαξ  ιε εκζςιαηςιέκμ ηαθχδζμ. 

Να είκαζ ιζαξ πνήζεςξ ζε αημιζηή ζοζηεοαζία. 

Να θένεζ αοημηυθθδημ βζα κα επζημθθάηαζ ζημ ζχια ημο αζεεκμφξ. 

Να έπεζ επίζηνςζδ οπμαθθενβζηήξ αβχβζιδξ ηυθθαξ ζε υθδ ηδκ επζθάκεζα ηδξ πθάηαξ. 

Σμ ηαθχδζμ κα είκαζ απυ οθζηυ πμο κα ιδκ ηζαηίγεζ εφημθα ηαζ κα ιδκ οθίζηαηαζ νςβιέξ ηαηά ηδκ 

ακαδίπθςζή ημο. 

Σμ άηνμ ζφκδεζδξ κα είκαζ ζοιααηυ ιε υθμοξ ημοξ ηφπμοξ δζαεενιίαξ. 
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34. Φίθηνμ δζήεδζδξ ημο εκδμπενζημκασημφ ηαπκμφ ζηζξ θαπανμζημπζηέξ επειαάζεζξ. 

Φίθηνμ δζήεδζδξ θαπανμζημπζημφ ηαπκμφ βζα ηζξ θαπανμζημπζηέξ επειαάζεζξ.  

Να ηαηαηναηά ηαηαηναηά>99,999% υθςκ ηςκ επζηίκδοκςκ παναβχβςκ ιε δζάιεηνμ έςξ 0,02ιm πμο 

πνμένπμκηαζ απυ μπμζαδήπμηε ιμνθή θαπανμζημπζηήξ πεζνμονβζηήξ δζαδζηαζίαξ.  

Δ ζφκεεζδ ημο θίθηνμο κα πενζέπεζ εκενβυ άκεναηα, ααηηδνζμθάβμ MS2 ηαζ ημ B. Diminuta. 

 

35. Φίθηνμ απμζηείνςζδξ φδαημξ βζα ηδκ απμθοβή ηςκ εκδμκμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ.                                                                                                                                                                                           

Με δζπθή ιειανάκδ supor 0.2ιm, επζηαθοιιέκμ ιε ααηηδνζμζηαηζηυ οθζηυ, δζάνηεζαξ 14 ή 31 διενχκ, ιε 

εζδζηυ πνμζανιμβέα.   

Να ζοκμδεφεηαζ απυ ηθζκζηέξ ιεθέηεξ ηαζ validationguide.  

 

36. Ονεμζηυπζα– μνεμζζβιμεζδμζηυπζα ιζαξ πνήζεςξ. 

Ονεμζηυπζμ ιήημοξ 130mm, εζςηενζηήξ δζαιέηνμο 17mm & ελςηενζηήξ δζαιέηνμο 21mm. 

Ονεμζηυπζμζζβιμεζδμζηυπζμ ιήημοξ 250mm, εζςηενζηήξ δζαιέηνμο 17mm & ελςηενζηήξ δζαιέηνμο 

21mm. 

 

37. Πνςηημζηυπζμ. 

Υεζνμονβζηυ/ελεηαζηζηυ πνςηημζηυπζμ, αοημθςηζγυιεκμ ιζαξ πνήζεςξ, επζηνέπεζ ημκ απυθοημ έθεβπμ ηςκ 

πνςηηζηχκ ημζπςιάηςκ, ιήημοξ ζςθήκα 65-90mm, ιε ζηυιζμ εζδζηυ βζα αζμρίεξ, εεναπείεξ ζηθήνοκζδξ 

ηςκ αζιμννμσδςκ, εκημιέξ ηςκ εκδμπνςηηζηχκ αζιαηςιάηςκ. 

 

38. εη ηζνζχκ ηάης άηνςκ. 

εη εηνίγςζδξ θθεαχκ ιζαξ πνήζδξ, απμηεθμφιεκμ απμ ζφνια επζηαθοιιέκμ ιε ζοιπμθοιενέξ βζα απμθοβή 

ηναοιαηζζιχκ ηαηά ηδκ πνήζδ ηαζ 3 ηεθαθέξ δζαιέηνμο 9, 12 ηαζ 15mm. 

 

39. Οθεαθιμθμβζηυ θεοημπθάζη δζαθακή, οπμαθθενβζηυ ιε εθαζηζηυηδηα. 

 

40. Οθεαθιμθμβζηά ηαιπυκ ηάθορδξμθεαθιμφ ιζαξ πνήζεςξ (απμζηεζνςιέκo). 

 

41. Οθεαθιμθμβζηά πεζνμονβζηά ηνζβςκζηά ζπμββίδζα απμζηεζνςιέκα ιε πθαζηζηή θααή. 

 

42. Ιλςδμεθαζηζηυ μθεαθιμθμβζηυ οθζηυ. 

Ώ. Ελςδμεθαζηζηέξ μοζίεξ πμο πενζέπμοκ  ΘεζσηήΥμκδνμσηίκδ ηαζ Ταθμονμκζηυ Νάηνζμ:  Να πενζέπμοκ 

εεζσηήπμκδνμσηίκδ 4% ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ημο οαθμονμκζημφ καηνίμο κα είκαζ 1,8%.ηαζ κα έπμοκ Μμνζαημφ 

ΐάνμοξ 1,7 εηαημιιφνζα Daltons. Σμ ph κα είκαζ 7.2±0.4, δ μζιμιμνζαηυηδηα πενίπμο 315 mOsm/kg ηαζ ημ 

ζλχδεξ 75.000 mPas ιε απυηθζζδ 35.000 mPas ζε νοειυ ηαηάηιδζδξ ακά 1 sec-1 (ζε εενιμηναζία 25 C). Δ 

πμζυηδηα ηαηά ηειάπζμ κα είκαζ 1,5ml. 

ΐ. Ελςδμεθαζηζηέξ μοζίεξ πμο πενζέπμοκ  εεζσηήΥμκδνμσηίκδ ηαζ Ταθμονμκζηυ Νάηνζμ :  Να πενζέπμοκ 

εεζσηήπμκδνμσηίκδ 4% ηαζ Μμνζαημφ ΐάνμοξ 22.500 Daltons ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ημο οαθμονμκζημφ καηνίμο 

κα είκαζ 3% ηαζ Μμνζαημφ ΐάνμοξ πάκς απυ 500.000 Daltons. Σμ ph κα είκαζ 7,25±0,25, δ 

μζιμιμνζαηυηδηα πενίπμο 310 mOsm/kg ηαζ ημ ζλχδεξ 40.000 mPas ιε απυηθζζδ 20.000 mPas ζε νοειυ 

ηαηάηιδζδξ ακά 2 sec-1 (ζε εενιμηναζία 25 C). Δ πμζυηδηα ηαηάηειάπζμ κα είκαζ 1,5ml. 

 

43. Βεθυκα οδνμδζαπςνζζιμφ27GAngled. 
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44. Βεθυκα πνμζείμο εαθάιμο 25-27-30G. 

 

45. Βεθυκα ηαρμοθυνδλδξ 25-27G. 

 

46. Βεθυκδ δζάκμζλδξ δαηνοσηχκ πυνςκ. 

 

47. Κάκμοθα ηοζηεμηυιμο 23-25-27G. 

 

48. Μαπαζνίδζαθαημηνορίαξ 15*. 

Μαπαζνίδζμ 15* ιμζνχκ  ιζαξ πνήζδξ ιε πεζνμθααή απυ ζαηνζηυ πάθοαα βζα πθάβζα είζμδμ ζημκ πνυζεζμ 

εάθαιμ αμδεδηζηχκ ενβαθείςκ. 

 

49. Μαπαζνίδζα θαημηνορίαξ. 

Μαπαζνίδζμ θαημενορίαξ ιζαξ πνήζδξ ηεηαιέκμ, 2,75mm.,3,0mm. Με άκς ηαζ ηάης ημπηζηά ζδιεία , απυ 

ζαηνζηυ πάθοαα ιε εζδζηυ ζπεδζαζιυ βζα μθεαθιμθμβζηέξ επειαάζεζξ , εζδζηή επίζηνςζδ ηαηά ηςκ 

ακηακαηθάζεςκ ημο ιζηνμζημπίμο  ηαζ εζδζηή ζήιακζδ ζηα 2mm χζηε κα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα μπηζηήξ 

αλζμθυβδζδξ απυ ημ πεζνμονβυ ημο αάεμοξ ηδξ ημιήξ.  

 

50. ηείνμ νοειζζιέκμ μθεαθιμθμβζηυ αθαημφπμ δζάθοια έηπθοζδξ. 

ηείνμ νοειζζιέκμ μθεαθιμθμβζηυ αθαημφπμ δζάθοια έηπθοζδξ ζζυημκμ, ιε πανυιμζα ζφκεεζδ ηαζ PH 

υπςξ ημο οδαημεζδμφξ οβνμφ απμηθεζζηζηά βζα εκδμθεάθιζα πνήζδ ζε ζοζηεοαζία ηςκ 15 - 20ml. 

 

51. ηείνμ νοειζζιέκμ μθεαθιμθμβζηυ αθαημφπμ δζάθοια έηπθοζδξ 500ml.  

ηείνμ νοειζζιέκμ μθεαθιμθμβζηυ αθαημφπμ δζάθοια έηπθοζδξ ζζυημκμ ζε πθαζηζηυ ζάημ, πμο κα ιπμνεί 

κα ημπμεεηδεεί εκηυξ ιδπακήιαημξ θαημενορίαξ βζα ηδ δδιζμονβία εθεβπυιεκδξ πίεζδξ ημο πνμζείμο 

εαθάιμο ημο μθεαθιμφ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ επέιααζδξ αθαίνεζδξ ημο ηαηαννάηηδ, ιε πανυιμζα ζφκεεζδ 

ηαζ PH υπςξ ημο οδαημεζδμφξ οβνμφ. Να πενζέπεζ δθεηηνμθφηεξ, ζπκμζημζπεία ηαζ μνβακζηέξ μοζίεξ, 

ειπθμοηζζιέκμ ιε βθμοηαεζυκδ, δζηακεναηζηυ κάηνζμ ηαζ δεληνυγδ απμηθεζζηζηά βζα εκδμθεάθιζα πνήζδ ζε 

ζοζηεοαζία ηςκ 500 ml.οιααηυ ιε ιδπάκδια CENTURIONVISIONSYSTEM. 

 

52. Κοζημηυιμξ εοεφξ ή ηεηαιέκμξ 23 – 25 – 27g. 

53. Απμννμθδηζημί ζπυββμζ. 

 

54. Δπζεέιαηα δαηνοσηχκ ζδιείςκ βζα λδνμθεαθιία&επζθμνά. 

 

55. Υνςζηζηή πενζθαηίμοBLUEDEMETHYLENE. 

 Υνςζηζηή  πενζθαηίμο( εκέζζιδ ιμνθή ) 1mlβζα μθεαθιμθμβζηή πνήζδ. 

 

56. Καεεηήναξ ειαμθεηημιήξ 

Να είκαζηαηαζηεοαζιέκμζ απυ εζδζηή ζφκεεζδ πμθοαιφκδξ ηαζ πμθομονεεάκδξ βζα ακημπή ζε ιεβάθεξ 

πζέζεζξ. Οζ ηαεεηήνεξ κα έπμοκ δζααάειζζδ ηάεε 10εηαημζηά ηαζ κα είκαζ πνςιαηζζιέκμζ ακάθμβα ιε ημ 

ιέβεευξ ημοξ                                       ( 2 έςξ 7mm ). 
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57. Λαζηζπάηζα - LOOPS αββείςκ. 

Να είκαζ απμζηεζνςιέκαακά δφμ ζε ζοζηεοαζία ιζαξ πνήζεςξ ιε διενμιδκία θήλεςξ, απυ αζμζοιααηζηή 

ζζθζηυκδ, αηηζκμεκημπζγυιεκα ηαζ κα πνμζθένμκηαζ ζε ιεβέεδ mini ( πθάημοξ 1.3mm ηαζ ιήημοξ 45cm ) -

maxi( πθάημοξ 2mm ηαζ ιήημοξ 45cm) ηαεχξ ηαζ πνχιαημξ άζπνμ - ηυηηζκμ-ιπθε-ηίηνζκμ. 

 

58. Κενί  μνεμπεδζηυ. 

Ώπμζηεζνςιέκμ ιίβια απυ ηενί ιέθζζζαξ, παναθίκδξ ηαζ παθιζηζηυζζμπνμποθεζηένα. 

Κενί βζα πνήζδ ζημκ έθεβπμ ηδξ αζιμνναβίαξ απυ δζαπςνζζιέκα ή εναοζιέκα άηνα μζηχκ, πμο πνμηαθεί 

ημπζηή αζιυζηαζδ, εκενβχκηαξ ζακ ιδπακζηυ θνάβια. 

 

59. Πθαζηζηά ηοηία παναζηεοαζιάηςκ. 

Πθαζηζηυ δμπείμ ζζημθμβζηχκ παναζηεοαζιάηςκ απυ πμθοπνμποθέκζμ, ιε πζεζηυ πχια, ηθείκεζ ενιδηζηά, 

δζαεέηεζ εβημπή χζηε κα δζεοημθφκεζ ημ άκμζβια ημο πχιαημξ 180ml, 250ml, 500ml,1000ml, 1500ml. 

 

60. Απμννμθδηζηέξ πεηζέηεξ πεζνμονβείμο, απμζηεζνςιέκεξ ιζαξ πνήζεςξ. 

 

61. ςθήκαξ –ηεναιζδάηζ πανμπέηεοζδξ 8mm, 10mm, 12mm. 

 

62. Σαζκία  πμθομονεεάκδξ ιε ηζκδηυ θμνέα. 

 

63. Ροηζκμφπμξ βφρμξ (δζαθυνςκ δζαζηάζεςκ). 

 α). Tαζκία νδηίκδξ ζε νμθθυ. 

       8cm*3,6ιέηνα 

     10cm*3,6ιέηνα 

     12cm*3,6ιέηνα 

 

α). Ροηζκμφπμξ επίδεζιμξ ηαπείαξ πήλεςξ. 

       8cm 

     10cm 

     12cm 

64. Πμθοεζηενζηή ζοκεεηζηή μνεμπεδζηή ηαζκία (δζάθμνεξ δζαζηάζεζξ). 

 

65. Πνμηεημιιέκμξ ζοκεεηζηυξ κάνεδηαξ δζαθυνςκ δζαζηάζεςκ. 

 

66. Νάνεδηαξ δαηηφθςκ απυ αθμοιίκζμ δζαθυνςκ δζαζηάζεςκ. 

 

67. Ρφβπμξ – ζςθήκαξ ακαννυθδζδξ απμζηεζνςιέκμξ ιζαξ πνήζεςξ. 

Ρφβπμξ ακαννυθδζδξ Yankauer ιε άηνμ εθαίαξ ιε πηενφβζμ, ζοκδεδειέκμ ιε ζςθήκα 6mm, ιήημοξ 2– 3 

ιέηνςκ ζε απμζηεζνςιέκδ ζοζηεοαζία. 
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68. 

α). ονναπηζηυ δένιαημξ (δζαθυνςκ ηθζπξ) απμζηεζνςιέκμξ ιζαξ πνήζεςξ&ελμθηέαξ ηθζπ δένιαημξ 

Πενζζηνεθυιεκα ζονναπηζηά δένιαημξ απυ ακμλείδςημ πάθοαα, ηακμκζημφ ιεβέεμοξ δζαζηάζεςκ ηθζπ 

5,5*3,5mm, πενζθαιαάκμκηα 35 ηθζπξ. 

             ηαζ ιεβάθμο ιεβέεμοξ δζαζηάζεςκ ηθζπ 7*4mm. 

α). Βλμθηέαξ ηθζπ δένιαημξ. 

                 Βνβαθείμ αθαίνεζδξ ηςκ παναπάκς ηθζπξ δένιαημξ, απμζηεζνςιέκμ ιζαξ   πνήζεςξ. 

β). ονναπηζηυ δένιαημξ εκδμδενιζηήξ ζονναθήξ ιε 30 ζονναπηζηά απυ PGA ηαζ PLA. 

 

69. Μανηαδυνμξ δένιαημξ. 

Ώπμζηεζνςιέκμξ ιε διενμιδκία θήλεςξ, ιζαξ πνήζεςξ, ζε αημιζηή ζοζηεοαζία ιε πάναηα ηαζ 

ααειμθμβδιέκδ ηθίιαηα.  

 

70. οζηεοή ιεηεβπεζνδηζηήξ ζοθθμβήξ, δζήεδζδξ ηαζ  επακαιεηάββζζδξαοηυθμβμο  αίιαημξ. 

Σμ ζφζηδια κα απμηεθείηαζ απυ ηνμηάν, αηηζκμζηζενυ ηαεεηήνα, πηοζζυιεκδ ακηθία ήπζαξ ανκδηζηήξ 

πίεζδξ ιε ηνεζξ ααθαίδεξ ακηεπζζηνμθήξ, αζηυξ ζοθθμβήξ/αοημιεηάββζζδξ ιε ααθαίδα ακηεπζζηνμθήξ ηαζ 

ζοζηεοή ιεηάββζζδξ αίιαημξ. 

              Σμ ζφζηδια κα θένεζ θίθηνμ ζημκ αζηυ ζοθθμβήξ ημο αίιαημξ ηαεχξ ηαζ έκα θίθηνμ ζηδ ζοζηεοή 

ιεηάββζζδξ αίιαημξ. 

              θα ηα ιένδ ημο ζοζηήιαημξ κα είκαζ απυ αζμζοιααηυ οθζηυ εθεφεενμ πονεημβυκςκ, κα δζαηίεεηαζ 

ιε ζοκμδυ ζεη βζα ζοθθμβή ηαζ επακαιεηάββζζδ αίιαημξ πένακ ηδξ ιζαξ ιμκάδμξ ζε λεπςνζζηή 

απμζηεζνςιέκδ ζοζηεοαζία. 

             Να έπεζ δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ιε βναιιή πνμέηηαζδξ βζα απ’εοεείαξ ιεηάββζζδ αίιαημξ, ηαεχξ ηαζ 

Yconnector, κα ιεηαηνέπεηαζ ζε ζοζηεοή πανμπέηεοζδξ ηναφιαημξ ηθεζζημφ ηοηθχιαημξ ηαζ κα έπεζ 

ζήιακζδ CE. 

 

71. Πνμζπδιαηζζιέκδ πνυεεζδ ζζθζηυκδξ βζα επειαάζεζξ δζαθνάβιαημξ. 

0,25mm 

0,50mm 

 

72. Αζιμζηαηζηά νζκζηά ηαιπυκ. 

Ώπμζηεζνςιέκα ζε αημιζηή ζοζηεοαζία ιε διενμιδκία θήλεςξ. 

Να πνμζθένμκηαζ ζε ιεβέεδ 8 εη. ιε ή πςνίξ αεναβςβυ. 

  

73. Υεζνμονβζηυξ ηεθαθυδεζιμξ. 

Υεζνμονβζηυξ ηεθαθυδεζιμξ απυ 100% πμθοαζκζθζηή αθημυθδ, κα απμννμθά ημκ ζδνχηα, κα είκαζ 

οπμαθθενβζηυξ, κα δζαεέηεζ θάζηζπμ ζοβηνάηδζδξ. 

 

74. Οδδβυξ δζάκμζλδξ ηανπζαίμο ζςθήκα. 

 

75. Μαπαζνίδζμ ηανπζαίμο ζςθήκα. 
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76. Βεθυκα αζμρίαξ πνμζηάηδ βζα Magnum 16 – 18G 

ΐεθυκα αζμρίαξ πνμζηάηδ βζα ηαηεοεοκυιεκδ αζμρία δ μπμία κα εθανιυγεηαζ ζε αοηυιαημ ζφζηδια αζμρίαξ 

πμθθαπθχκ πνήζεςκ ( βζα ζοζηεοή MAGNUM ). Να δζαηίεεκηαζ ιε δπμβεκέξ άηνμ, δζααάειζζδ ακά 1cm, 

δζαθυνςκ δζαιέηνςκ ηαζ ιήημοξ. 

ε πενίπηςζδ ηαηαηφνςζδξ κα παναπςνδεεί ημ ακηίζημζπμ ζφζηδια αζμρίαξ πμθθαπθχκ πνήζεςκ, βζα υθδ 

ηδ δζάνηεζα ηδξ ζφιααζδξ. 

 

77.  Αθνχδδξ επζδεζιζηή ηαζκία(ΣΤΠΟΤ MICROFOAM). 

 Να είκαζ εθαζηζηή ηαηά ιήημξ ηαζ ηαηά πθάημξ. 

 Να είκαζ διζ-δζαπεναηή. Να απμιμκχκεζ ηδκ πενζμπή ηάθορδξ απυ ελςηενζημφξ πανάβμκηεξ 

(ιζηνυαζα, οβναζία), κα ιδκ ειπμδίγεζ ηδκ ακαπκμή ημο δένιαημξ. 

 Να πνμζανιυγεηαζ άνζζηα ζε ακαημιζηέξ πενζμπέξ  (π.π. αβηχκαξ-βυκαημ η.θ.π.) 

 Να θένεζ ζήιακζδ CE. 

 Να ακαβνάθεηαζ ζε ηάεε ζοζηεοαζία μ ανζειυξ ηςκ ηαζκζχκ/ημοηί ηαζ μζ δζαζηάζεζξ ηδξ ηαζκίαξ 

(ιήημξ-πθάημξ). 

 Να ακαβνάθεηαζ ζε ηάεε νμθυ ημο πνμσυκημξ ημ υκμια ημο   

     ηαηαζηεοαζηή 

 Να δζαηίεεηαζ ημοθάπζζημκ ζε 4 δζαζηάζεζξ πθάημοξ: 7.5cm, 10.0cm. 

 

78. Κμοαένηα εένιακζδξ ( εκδθίηςκ & ανεθχκ ) 

A. Κμοαένηεξ εένιακζδξ ιε αένα μθυζςιεξ 213x91cm, αάνμοξ 145gr ιε ιδ δζμβημφιεκμ πεδίμ ηάθορδξ 

ηάης άηνςκ ηαζ εκζςιαηςιέκα πηενφβζα ζημοξ χιμοξ βζα ηδκ ζηαεενμπμίδζδ ηδξ ημοαένηαξ. Να είκαζ 

ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ spunbonded πμθοπνμποθέκζμ ηαζ κα δζαεέημοκ εζδζηή ηορεθςηή δζάηαλδ ζημ 

εζςηενζηυ ημοξ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ μιμζυιμνθδ ηαηακμιή ηδξ εενιυηδηαξ ζημ ζχια ημο αζεεκή 

αηυια ηαζ ζε εκδεπυιεκμ ζπίζζιμ ηδξ ημοαένηαξ. Να πθδνμί ημ πνυηοπμ αζθαθείαξ 16CFR 1610 ακαθμνζηά 

ιε ηδκ εοθθεηηυηδηα ημο οθζημφ. Σμ ιδπάκδια ζφκδεζδξ ιε ηζξ ημοαένηεξ κα 

δζαεέηεζ θίθηνμ 0,2ιm, ηνεζξ αζζεδηήνεξ εενιμηναζίαξ (έκαξ αζζεδηήναξ κα ανίζηεηαζ ζηδκ άηνδ ημο 

ζςθήκα), δζαζθαθίγμκηαξ ηδκ αηνζαέζηενδ επζθεβιέκδ εενιμηναζία ημο πανεπυιεκμο αένα), δοκαηυηδηα 

επζθμβήξ ηαπφηδηαξ ακειζζηήνα (ορδθή-παιδθή) ηαζ νφειζζδ εενιμηναζίαξ (πενζαάθθμκημξ, 32°C, 38°C 

ηαζ 43°C ιε απυηθζζδ ± 1,5°C) ηαζ κα πανέπεζ ηδκ δοκαηυηδηα ηαοηυπνμκδξ εένιακζδξ οβνχκ ηαζ αίιαημξ. 

B. Κμοαένηεξ εένιακζδξ ιε αένα, άκς ιένμοξ ιε δοκαηυηδηα ημπμεέηδζδξ πμθθαπθχκ εέζεςκ,188x61cm, 

αάνμοξ 99g, ιε εκζςιαηςιέκμ (ημθθδιέκμ) δζαθακέξ πεδίμ ηάθορδξ ηεθαθήξ δζαζηάζεςκ 61x61cm. Να 

έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα εενιαίκεζ ημκ αζεεκή ζε υθα ηα ζηάδζα (πνμεβπεζνδηζηά – δζεβπεζνδηζηά - 

ιεηεβπεζνδηζηά).Να δζαεέηεζ αοημηυθθδηδ θςνίδα ηαζ ηαζκίεξ δεζίιαημξ βζα ηδκ ζοβηνάηδζδ ηαζ 

ζηαεενμπμίδζδ ηαζ ζηζξ δφμ πθεονέξ ηαζ εηαηένςεεκ οπμδμπέα ημο ζςθήκα εένιακζδξ. Να δζαεέηεζ δομ 

ηακάθζα αένα πνμξ ημκ ηνάπδθμ βζα δζαηήνδζδ ημο εενιμφ αένα βφνς απυ ημ ηεθάθζ ημο αζεεκή. Να είκαζ 

ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ spunbonded πμθοπνμποθέκζμ ηαζ κα δζαεέημοκ εζδζηή ηορεθςηή δζάηαλδ ζημ 

εζςηενζηυ ημοξ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ μιμζυιμνθδ ηαηακμιή ηδξ εενιυηδηαξ ζημ ζχια ημο αζεεκή 

αηυια ηαζ ζε εκδεπυιεκμ ζπίζζιμ ηδξ ημοαένηαξ. Να πθδνμί ημ πνυηοπμ αζθαθείαξ 16CFR 1610 ακαθμνζηά 

ιε ηδκ εοθθεηηυηδηα ημο οθζημφ. Σμ ιδπάκδια ζφκδεζδξ ιε ηζξ ημοαένηεξ κα δζαεέηεζ θίθηνμ 0,2ιm, ηνεζξ 

αζζεδηήνεξ εενιμηναζίαξ (έκαξ αζζεδηήναξ κα ανίζηεηαζ ζηδκ άηνδ ημο ζςθήκα), δζαζθαθίγμκηαξ ηδκ 

αηνζαέζηενδ επζθεβιέκδ εενιμηναζία ημο πανεπυιεκμο αένα), δοκαηυηδηα επζθμβήξ ηαπφηδηαξ ακειζζηήνα 

(ορδθή-παιδθή) ηαζ νφειζζδ εενιμηναζίαξ (πενζαάθθμκημξ, 32°C, 38°C ηαζ 43°C ιε απυηθζζδ ± 1,5°C) 

ηαζ κα πανέπεζ ηδκ δοκαηυηδηα ηαοηυπνμκδξ εένιακζδξ οβνχκ ηαζ αίιαημξ. 

Γ. Κμοαένηεξ εένιακζδξ ιε αένα, βζα πνήζδ ηάης απυ ημ ζχια ημο αζεεκμφξ πθήνμοξ πνμζπέθαζδξ 

221x91 cm, αάνμοξ 198gr, ιε ιδ δζμβημφιεκμ πεδίμ ηάης άηνςκ, απμζπχιεκμ δζαθακέξ πεδίμ ηάθορδξ 

ηεθαθήξ δζαζηάζεςκ 61x122cm ηαζ ιε ηαζκίεξ ζοβηνάηδζδξ, ημνδυκζα ζηαεενμπμίδζδξ ηαζ ζηζξ δφμ 
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πθεονέξ ηαζ εηαηένςεεκ οπμδμπέα ημο ζςθήκα εένιακζδξ. Να θένεζ ζε ηάεε πθεονά δζάηνδζδ ηαηά ιήημξ 

ηδξ ημοαένηαξ ηαζ δ δζάηνδηδ πενζμπή ζημ ηεθάθζ κα ιπμνεί κα αθαζνεεεί χζηε κα δζεοημθφκεζ ηδκ πνδκή 

εέζδ. Να δζαεέηεζ ηακάθζα απμννμήξ βζα ηδκ απμθοβή ζοβηέκηνςζδξ οβνχκ. Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ 

απυ spunbonded πμθοπνμποθέκζμ ηαζ κα δζαεέημοκ εζδζηή ηορεθςηή δζάηαλδ ζημ εζςηενζηυ ημοξ χζηε κα 

ελαζθαθίγεηαζ δ μιμζυιμνθδ ηαηακμιή ηδξ εενιυηδηαξ ζημ ζχια ημο αζεεκή αηυια ηαζ ζε εκδεπυιεκμ 

ζπίζζιμ ηδξ ημοαένηαξ. Να πθδνμί ημ πνυηοπμ αζθαθείαξ 16CFR 1610 ακαθμνζηά ιε ηδκ εοθθεηηυηδηα ημο 

οθζημφ. Σμ ιδπάκδια ζφκδεζδξ ιε ηζξ ημοαένηεξ κα δζαεέηεζ θίθηνμ 0,2ιm, ηνεζξ αζζεδηήνεξ εενιμηναζίαξ 

(έκαξ αζζεδηήναξ κα ανίζηεηαζ ζηδκ άηνδ ημο ζςθήκα), δζαζθαθίγμκηαξ ηδκ αηνζαέζηενδ επζθεβιέκδ 

εενιμηναζία ημο πανεπυιεκμο αένα), δοκαηυηδηα επζθμβήξ ηαπφηδηαξ ακειζζηήνα (ορδθή-παιδθή) ηαζ 

νφειζζδ εενιμηναζίαξ (πενζαάθθμκημξ, 32°C, 38°C ηαζ 43°C ιε απυηθζζδ ± 1,5°C) ηαζ κα πανέπεζ ηδκ 

δοκαηυηδηα ηαοηυπνμκδξ εένιακζδξ οβνχκ ηαζ αίιαημξ. 

  Πνμτπυεεζδ, ημ ιδπάκδια εένιακζδξ κα παναπςνείηαζ απυ ηδκ ιεζμδυηνζα εηαζνεία ( ιέπνζ ηαζ ηέζζενα ( 

4 )  ημοθάπζζημκ ιδπακήιαηα ). 

 79. Γζαζημθείξ/άβηζζηνα έθλδξ ίνζδμξ, βζα ηεπκδηή ιοδνίαζδ (άβηζζηνα PMMA ιε ζηαεενμπμζδηέξ 

ζζθζηυκδξ). 

80. Μεηςπζαίμ παηξ ιέηνδζδξ εενιμηναζίαξ πονήκα αζεεκμφξ, πμο κα ζοκδέεηαζ ιε ακελάνηδημ ιυκζημν ( 

Σμ ιμκζημν κα παναπςνείηαζ απυ ηδκ εηαζνεία ). 

 

81. ΤΓΡΑ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΠΛΤΝΣΗΡΙΧΝ  

ΤΓΡΟ ENZYMATIKO ΏΠΟΡΡΤΠΏΝΣΕΚΟ ΥΒΕΡ. ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ  ΓΕΏ AYTOMATA ΠΛΤΝΣΔΡΕΏ 

 

οιποηκςιέκμ οβνυ ιε έκγοια χζηε κα δζαθφεζ ημ αζμθμβζηυ θμνηίμ ζε θίβμ πνυκμ απυ ηα δφζημθα ζδιεία 

ηςκ ενβαθείςκ π.π. απυ ηζξ ανενχζεζξ ηαζ ημοξ αοθμφξ .  

Να έπεζ pH δζαθφιαημξ ≈10-11 , κα ιδκ είκαζ ηαοζηζηυ βζα ημ δένια, ενεεζζηζηυ, επζαθααέξ ή αθθενβζμβυκμ 

βζα ημκ πνήζηδ.  

Να ιδκ ηαηαζηνέθεζ ηα ενβαθεία ηαζ ηα εκδμζηυπζα ηαζ κα ηαηαηεεμφκ πζζημπμζήζεζξ ζοιααηυηδηαξ 

επίζδιςκ ηαηαζηεοαζηχκ επί πμζκή απυννζρδξ. 

Να είκαζ παιδθμφ αθνζζιμφ βζα εφημθμ λέαβαθια. 

Να είκαζ ζοιααηυ ιε ηα πθοκηήνζα Getinge.  

Να δζαεέηεζ ζήιακζδ CE ηαζ ηαηαπχνδζδ ζημ Β.Μ.Υ.Π εθυζμκ απαζηείηαζ π.π εάκ επζζδιαίκεηαζ . 

                                                                                 

ΟΤΑΒΣΒΡΟΠΟΕΔΣΕΚΟ ΤΓΡΟ ΠΛΤΝΣΔΡΕΟΤ ΥΒΕΡΟΤΡΓΕΚΧΝ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ 

Να είκαζ ζοιποηκςιέκμ υλζκμ οβνυ, ηαηάθθδθμ βζα ηδκ μοδεηενμπμίδζδ ηςκ αθηαθζηχκ οπμθεζιιάηςκ.  

Να πενζέπεζ μνβακζηά μλέα άκς ημο 40%. 

Υςνίξ  θςζθμνζηά ηαζ κζηνζηά μλέα. 

Υςνίξ ηαζζεκενβά βζα εφημθμ λέαβαθια πςνίξ οπμθείιιαηα.  

Να είκαζ ζοιααηυ ιε ηα πθοκηήνζα Getinge.  

Να δζαεέηεζ ζήιακζδ CE ηαζ ηαηαπχνδζδ ζημ Β.Μ.Υ.Π εθυζμκ απαζηείηαζ π.π εάκ επζζδιαίκεηαζ . 

 

ΑΕΏΐΡΒΚΣΕΚΟ ΤΓΡΟ ΏΤΣΟΜΏΣΧΝ ΠΛΤΝΣΔΡΕΟΤ ΥΒΕΡΟΤΡΓΕΚΧΝ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ 

Τβνυ δζαανεηηζηυ βζα πεζνμονβζηά ενβαθεία πμο ηαεανίγμκηαζ ζε αοηυιαηα πθοκηήνζα. 

Να αμδεάεζ ζημ ζηέβκςια ηςκ πεζνμονβζηχκ ενβαθείςκ ιεζχκμκηαξ ημκ πνυκμ ηαζ ηδκ εενιμηναζία 

ζηεβκχιαημξ. 

ε ζοιποηκςιέκδ ιμνθή. 

19PROC005224438 2019-07-04



 

Σελίδα 65 

Να λεπθέκεηαζ εφημθα ηαζ κα ιδκ αθήκεζ ζηίβιαηα ζηα πεζνμονβζηά ενβαθεία. 

Να είκαζ ημλζημθμβζηά εθεβιέκμ ηαζ κα απμδεζηκφεηαζ απυ ακελάνηδημ ιεθέηδ (κα ηαηαηεεεί δ ιεθέηδ επί 

πμζκή απυννζρδξ ) ζφιθςκα ιε ημ Βονςπασηυ πνυηοπμ ΒΝ 10993- 1 πενί ζαηνμηεπκμθμβζηχκ πνμσυκηςκ. 

Να είκαζ ζοιααηυ ιε ηα πθοκηήνζα Getinge.  

Να δζαεέηεζ ζήιακζδ CE ηαζ ηαηαπχνδζδ ζημ Β.Μ.Υ.Π εθυζμκ απαζηείηαζ π.π εάκ επζζδιαίκεηαζ. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ  

Σα πνμσυκηα πθοκηδνίμο εα αλζμθμβδεμφκ ςξ παηέημ. Γζα θυβμοξ ζοιααηυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ 

απμννοπακηζηχκ ηςκ αοημιάηςκ πθοκηδνίςκ εα πνέπεζ κα είκαζ ημο ζδίμο παναζηεοαζηή. Να 

ηαηαηεεεί αεααίςζδ ζοιααηυηδηαξ ημο ηαηαζηεοαζηή ιε ηζξ μκμιαζίεξ ηςκ πνμσυκηςκ. 

 

ΏΠΟΡΡΤΠΏΝΣΕΚΟ ΤΓΡΟ ΓΕΏ ΣΟΝ ΚΏΘΏΡΕΜΟ ΣΧΝ ΒΝΑΟΚΟΠΕΧΝ & ΥΒΕΡΟΤΡΓΕΚΧΝ  

ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ ΜΒ ΐΤΘΕΜΟ 

 

Τβνυ ζοιποηκςιέκμ ηαεανζζηζηυ ενβαθείςκ ηαζ εκδμζημπίςκ βζα πνήζδ ζημ πένζ, ιε μοδέηενμ έςξ εθαθνά 

αθηαθζηυ pΔ δζαθφιαημξ ( πενίπμο 6,5-8,5) ιε έκγοια ζηακά κα δζαζπάζμοκ πνςηεΎκεξ, άιοθμ ηαζ θίπδ. 

Να ιδκ επδνεάγεηαζ απυ ηδκ ζηθδνυηδηα ημο κενμφ. Αναζηζηυ απυ ημ 1-2΄ θεπηυ ειαάπηζζδξ. 

Να είκαζ δναζηζηυ έκακηζ ημο biofilm ηςκ εκδμζημπίςκ ηαζ κα ηαηαηεεεί δ ιεθέηδ ημο ζηεοάζιαημξ πμο ημ 

απμδεζηκφεζ. 

Σμ δζάθοια κα είκαζ δζαοβέξ βζα μπηζηή επαθή ιε ηα ενβαθεία ηαζ απμθοβή ενβαηζημφ αηοπήιαημξ. 

Να ιδκ είκαζ ενεεζζηζηυ, ηαοζηζηυ ή αθθενβζμβυκμ βζα ημκ πνήζηδ. 

Να θένεζ πζζημπμζδηζηά ζοιααηυηδηαξ ιε εκδμζηυπζα ηαζ ενβαθεία απυ επίζδιμοξ ηαηαζηεοαζηέξ ηαζ κα 

ηαηαηεεμφκ. 

ε εφπνδζηδ ζοζηεοαζία έςξ 5 θίηνα ηαζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ δμζμιεηνζηέξ ακηθίεξ. 

Να δίκεηαζ βζα μζημκμιζηή αλζμθυβδζδ ηαζ ημ ηυζημξ έπεζηα απυ ηδκ πνμηεζκυιεκδ ηαηαζηεοαζηζηή 

αναίςζδ. 

Να ηαηαηεεμφκ ημ Ώββθζηυ θοθθάδζμ ημο πνμσυκημξ ημ μπμίμ εα είκαζ ακανηδιέκμ ζηδκ επίζδιδ ζζημζεθίδα 

ημο ηαηαζηεοαζηή, ιε ηδκ πζζηή ιεηάθναζδ ημο ζηα 

Βθθδκζηά, ημ επζηαζνμπμζδιέκμ Αεθηίμ Αεδμιέκςκ Ώζθαθείαξ (Βθθδκζηυ, Ώββθζηυ) , δ ζήιακζδ CE Mark 

ημο πνμσυκημξ ηαζ δ ηαηαπχνδζδ ζημ Β.Μ.Υ.Π εθυζμκ 

απαζηείηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία  

 

82.  ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ – ΔΝΓΟΚΟΠΙΧΝ - ΔΠΙΦΑΝΔΙΧΝ 

ΏΠΟΛΤΜΏΝΣΕΚΟ ΤΓΡΟ ΥΒΕΡΟΤΡΓΕΚΧΝ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ & ΒΤΚΏΜΠΣΧΝ ΒΝΑΟΚΟΠΕΧΝ  

Ώπμθοιακηζηυ ηαζ ζπμνμηηυκμ δζάθοια μνεμθεαθδεΰδδξ 0,55% έημζιμ πνμξ πνήζδ.  

Να είκαζ δναζηζηυ έκακηζ ααηηδνζδίςκ, ιοηήηςκ, ιοημααηηδνζδίςκ ηαζ ζχκ (HIV, HBV, HCV, Polio, 

Adeno, Noro).  

Ο πνυκμξ επίηεολδξ ημο απμθοιακηζημφ απμηεθέζιαημξ κα ιδκ οπενααίκεζ ηα 10 θεπηά βζα ημ ζφκμθμ ημο 

γδημφιεκμο θάζιαημξ.  

Να έπεζ ζπμνμηηυκμ δνάζδ εκηυξ ημ πμθφ 1 χναξ.  

Να επζζοκαθεμφκ ιεθέηεξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ βζα ημ γδημφιεκμ θάζια απυ δζαπζζηεοιέκμοξ θμνείξ επί 

πμζκή απυννζρδξ.  
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Οζ ιεθέηεξ κα εκανιμκίγμκηαζ ιε ηα πνυηοπα εθέβπμο Phase 2 Step 1 ηαζ Phase 2 Step 2 βζα ηδκ γδημφιεκδ 

πνήζδ (απμθοιακηζηυ ενβαθείςκ). Να ιδκ είκαζ δζαανςηζηυ ή μλεζδςηζηυ ηαζ κα ιδκ πανάβεζ ημλζηέξ 

ακαεοιζάζεζξ. Να ηαηαηεεμφκ πζζημπμζδηζηά ζοιααηυηδηαξ εκδμζημπίςκ. Σμ έημζιμ δζάθοια κα είκαζ 

ζηαεενυ βζα ημοθάπζζημκ 14 διένεξ.  

Δ δναζηζηυηδηα ημο έημζιμο δζαθφιαημξ κα επζδέπεηαζ έθεβπμ ιε δείηηεξ ηαζ κα ηαηαηεεεί ημ λεκυβθςζζμ 

εκδιενςηζηυ θοθθάδζμ ηςκ δεζηηχκ.  

Να είκαζ αζθαθέξ βζα ημοξ πνήζηεξ ηαζ θζθζηυ πνμξ ημ πενζαάθθμκ.  

Να ζοκμδεφεηαζ απυ δςνεάκ αδνακμπμζδηζηή μοζία ζηδκ ηαηάθθδθδ πμζυηδηα ακά ζοζηεοαζία, βζα ηδκ 

αζθαθή απυννζρδ ημο δζαθφιαημξ ζημ απμπεηεοηζηυ ζφζηδια ζφιθςκα ιε ημοξ δζεεκείξ ηακμκζζιμφξ ηαζ 

ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία. Θα αλζμθμβδεεί δ ηαπφηενδ δναζηζηυηδηα βζα ημ ζφκμθμ ημο γδημφιεκμο 

θάζιαημξ.  

Να θένεζ ζήιακζδ CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηυ πνμσυκ.  

ε εφπνδζηδ ζοζηεοαζία ιέπνζ 5 θίηνα.  

Να ηαηαηεεμφκ μδδβίεξ πνήζδξ ζηα εθθδκζηά ηαζ ημ πνςηυηοπμ λεκυβθςζζμ θοθθάδζμ μδδβζχκ 

(prospectus).  

Να ηαηαηεεμφκ ημ Ώββθζηυ θοθθάδζμ ημο πνμσυκημξ ιε ηδκ πζζηή ιεηάθναζδ ημο ζηα Βθθδκζηά, ημ 

επζηαζνμπμζδιέκμ Αεθηίμ Αεδμιέκςκ Ώζθαθείαξ (Βθθδκζηυ, Ώββθζηυ) , ακηίβναθμ εηζηέηαξ (Βθθδκζηή, 

Ώββθζηή) δ ζήιακζδ CE Mark ημο πνμσυκημξ ηαζ δ ηαηαπχνδζδ ζημ Β.Μ.Υ.Π εθυζμκ απαζηείηαζ ζφιθςκα 

ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία. 

ΏΠΟΛΤΜΏΝΣΕΚΔ ΚΟΝΔ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ ΚΏΕ ΒΠΕΦΏΝΒΕΧΝ ΜΒ ΒΝΒΡΓΟ ΟΞΤΓΟΝΟ  

Να πενζέπεζ ςξ δναζηζηή μοζία ημ οπενμλζηυ μλφ ζε ζοιποηκςιέκδ ιμνθή ζηυκδξ βζα παναζηεοή 

δζαθυνςκ δζαθοιάηςκ. 

Να είκαζ δναζηζηυ έκακηζ ααηηδνίςκ, ιοηήηςκ, ιοημααηηδνζδίςκ ηαζ ζχκ (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio, 

Noro) ζφιθςκα ιε ηα Βονςπασηά πνυηοπα phase2 Step1 & Phase2 Step2. 

πμνμηηυκμ ζφιθςκα ιε ημ Βονςπασηυ πνυηοπμ ΒΝ 13704. 

Ο πνυκμξ επίηεολδξ ημο ζοκυθμο ημο γδημφιεκμο απμθοιακηζημφ θάζιαημξ κα ιδκ λεπενκά ηα 15 θεπηά ηαζ 

κα ηαηαηεεμφκ ιεθέηεξ απυ δζαπζζηεοιέκμοξ θμνείξ. 

Να έπεζ ηαζ ηαεανζζηζηέξ ζδζυηδηεξ (απαναίηδηδ δ φπανλδ ηαζζεκενβχκ). 

Με μοδέηενμ pΔ δζαθφιαημξ 6,5-7,5 πενίπμο βζα εονεία ζοιααηυηδηα ιε ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηςκ 

ενβαθείςκ. 

Να ηαηαηεεμφκ πζζημπμζδηζηά ζοιααηυηδηαξ ηαηαζηεοαζηχκ ενβαθείςκ, εκδμζημπίςκ η.θπ. 

Να εθέβπεηαζ δ δναζηζηυηδηα ημο δζαθφιαημξ ιε δείηηεξ ηαζ κα πνμζθένμκηαζ. 

Να θένεζ ζήιακζδ CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηυ πνμσυκ ηαζ ηαηαπχνδζδ ζημ Β.Μ.Υ.Π (πνχδκ Γ.Υ.Κ) 

Να ηαηαηεεμφκ ημ Ώββθζηυ θοθθάδζμ ημο πνμσυκημξ ιε ηδκ πζζηή ιεηάθναζδ ημο ζηα Βθθδκζηά, ημ 

επζηαζνμπμζδιέκμ Αεθηίμ Αεδμιέκςκ Ώζθαθείαξ (Βθθδκζηυ, Ώββθζηυ) , δ ζήιακζδ CE Mark ημο πνμσυκημξ 

ηαζ δ ηαηαπχνδζδ ζημ Β.Μ.Υ.Π εθυζμκ απαζηείηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία. 

ΤΓΡΟ ΏΠΟΛΤΜΏΝΣΕΚΟ -ΚΏΘΏΡΕΣΕΚΟ ΓΕΏ ΥΧΡΟΤ ΤΦΔΛΟΤ ΚΕΝΑΤΝΟΤ (ΥΒΕΡ/Ώ, Μ.Β.Θ) 

Τβνυ ζοιποηκςιέκμ απμθοιακηζηυ ηαζ ηαεανζζηζηυ δαπέδςκ ηαζ επζθακεζχκ πςνίξ αθδεΰδεξ, θαζκυθεξ ή 

πθχνζμ.  

Να  είκαζ ααηηδνζμηηυκμ , ιοηδημηηυκμ, ζμηηυκμ(HIV, HBV, HCV) ηαζ θοιαηζμηηυκμ.  

Ο  πνυκμξ επίηεολδξ ημο ηαεανζζηζημφ ηαζ ημο απμθοιακηζημφ απμηεθέζιαημξ κα ιδκ οπενααίκεζ ηα 15 -30 

θεπηά βζα ημ ζφκμθμ ημο επζεοιδημφ θάζιαημξ.  

Να  δίκεηαζ ημ ηυζημξ δζαθφιαημξ βζα ημ ζφκμθμ ημο γδημοιέκμο θάζιαημξ ζημκ απαζημφιεκμ πνυκμ 

δνάζδξ. 

Να  δζαεέηεζ ζήιακζδ CE, κα ηαηαηεεμφκ ημ εθθδκζηυ ηαζ ημ πνςηυηοπμ λεκυβθςζζμ θοθθάδζμ 

(prospectus), δ ηαηαπχνδζδ Β.Μ.Υ.Π ηαζ άδεζα Β.Ο.Φ 
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ΠΟΡΟΚΣΟΝΏ ΏΠΟΛΤΜΏΝΣΕΚΏ ΚΏΕ ΚΏΘΏΡΕΣΕΚΏ ΜΏΝΣΔΛΏΚΕΏ ΓΕΏ ΒΠΕΦΏΝΒΕΒ ΚΏΕ 

ΒΞΟΠΛΕΜΟ 

Πνμειπμηζζιέκα ζπμνμηηυκα ιακηδθάηζα. 

Να ιδκ πενζέπμοκ αθδεΰδεξ, αθημυθεξ ή πθχνζμ. 

Να είκαζ ααηηδνζμηηυκα (gram+ ηαζ gram-, ζφιθςκα ιε ημ ΒΝ 13727(2/1) ηαζ ΒΝ 16615 (2/2), 

ιοηδημηηυκα ζφιθςκα ιε ΒΝ 13624(2/1) ηαζ ΒΝ 16615(2/2) , ζμηηυκα (HBV, HIV, HCV, Adeno, Noro ) 

ζφιθςκα ιε EN 14476(2/1), θοιαηζμηηυκα ζφιθςκα ιε EN 14348(2/1) ηαζ ζπμνμηηυκα ζφιθςκα ιε ΒΝ 

16615 (2/2). 

Να είκαζ ακεεηηζηήξ ηαηαζηεοήξ, κα ιδκ ζηίγμκηαζ ηαζ κα ιδκ αθήκμοκ ζκίδζα (non woven). 

Να ιδκ επζζδιαίκμκηαζ ςξ επζηίκδοκα βζα ημκ πνήζηδ ή ημ πενζαάθθμκ. Καηάθθδθα βζα εοαίζεδηεξ 

επζθάκεζεξ ηαζ ελμπθζζιυ (ππ. ηεθαθέξ οπενήπςκ η.α.) ηαζ κα ηαηαηεεμφκ πζζημπμζδηζηά ζοιααηυηδηαξ. 

ε ζοζηεοαζία έςξ 100 ηει. ιε ηθείζηνμ (ηθζπ) αζθαθείαξ πμο κα επζηνέπεζ ηδ ιειμκςιέκδ πνήζδ ηαζ κα 

δζαζθαθίγεζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ οβναζίαξ ηαζ ηδ ιδ 

επζιυθοκζδ ηςκ οπμθμίπςκ. 

Με ζήιακζδ CE ηαζ άδεζα ηοηθμθμνίαξ απυ Β.Ο.Φ. 

Να ηαηαηεεμφκ ημ Ώββθζηυ θοθθάδζμ ημο πνμσυκημξ ιε ηδκ πζζηή ιεηάθναζδ ημο ζηα Βθθδκζηά, ημ 

επζηαζνμπμζδιέκμ Αεθηίμ Αεδμιέκςκ Ώζθαθείαξ (Βθθδκζηυ, Ώββθζηυ) , δ ζήιακζδ CE Mark ημο πνμσυκημξ, 

δ άδεζα Β.Ο.Φ ηαζ δ ηαηαπχνδζδ ζημ Β.Μ.Υ.Π εθυζμκ απαζηείηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία.» 

 

 83. ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ–ΑΝΣΙΚΧΡΙΑΚΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ&  ΔΠΙΦΑΝΔΙΧΝ 

ΛΕΠΏΝΣΕΚΟ SPRAY ΥΒΕΡΟΤΡΓΕΚΧΝ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ 

Να είκαζ ζε ιμνθή βάθαηημξ ιε ακηθία πςνίξ πνμςεδηζηυ αένζμ, πςνίξ ζζθζηυκδ, κα ιδκ αθήκεζ ηαηάθμζπα 

ηαζ κα ιδκ επδνεάγεζ ηδκ απμζηείνςζδ ιε αηιυ. Να έπεζ ζήιακζδ CE. 

ΛΕΠΏΝΣΕΚΟ SPRAY ΥΒΕΡΟΤΡΓΕΚΧΝ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ  

Λζπακηζηυ ζπνέζ πεζνμονβζηχκ ενβαθείςκ οδαημδζαθοηυ µε αάζδ ζαηνζηά θεοηάέθαζα. ε ιμνθή ζπνέζ πςνίξ 

πνμςεδηζηά αένζα, πςνίξ ζζθζηυκδ ή άθθα ζοζηαηζηά πμο ειπμδίγμοκ ηδκ απμζηείνςζδ ενβαθείςκ ζε 

ηθίαακμ αηιμφ ηαζ ζε λδνυ ηθίαακμ.Να είκαζ µδ ημλζηυ (κα επζζοκαθεμφκ ιεθέηεξ αζθάθεζαξ) ηαζ κα µδκ 

αθήκεζ ηαηάθμζπα.Να δζαηίεεηαζ ζε ζοζηεοαζία έςξ 500 ml ηαζ κα δζαεέηεζ ιαηνφ πνμζεαθαζνμφµεκμ 

νφβπμξ βζα θίπακζδ ζε ανενχζεζξ ηαζ δοζπνυζζηα ζδιεία.Να θένεζ ζήιακζδ CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηυ 

πνμσυκ ηαζ ηαηαπχνδζδ ζημ ΒΜΥΠ εθυζμκ απαζηείηαζ.Να ηαηαηεεμφκ μδδβίεξ πνήζδξ ζηα εθθδκζηά ηαζ ημ 

πνςηυηοπμ λεκυβθςζζμ θοθθάδζμ μδδβζχκ (prospectus). 

ΏΝΣΕΚΧΡΕΏΚΟ ΤΓΡΟ ΥΒΕΡΟΤΡΓΕΚΧΝ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ  

οµποηκςµέκμ ακηζζηςνζαηυ οβνυ ακμλείδςηςκ πεζνμονβζηχκ ενβαθείςκ.Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα πνήζδ ιε 

αοεζζιυ ηαζ πθοκηήνζα οπενήπςκ ηαζ κα είκαζ αζμδζαζπχιεκμ.Να πενζέπεζ μλέα άκς ημο 30% ηαζ 

ηαζζεκενβά βζα αθαίνεζδ ζημονζάξ ηαζ απμπνςιαηζζιμφ απυ ηδκ επζθάκεζα ηςκ ενβαθείςκ.Να µδκ είκαζ 

ημλζηυ ηαζ κα µδκ έπεζ έκημκδ ή ενεεζζηζηή μζιή. ε ζοζηεοαζία έςξ 1 θίηνμ.Με ζήιακζδ CE ηαζ 

ηαηαπχνδζδ ζημ ΒΜΥΠ εθυζμκ απαζηείηαζ.Να ακαθένεηαζ ημ ηυζημξ δζαθφιαημξ ιεηά ηδ ζοκζζηχµεκδ 

αναίςζδ. 

ΏΝΣΕΚΧΡΕΏΚΟ ΏΝΟΞΒΕΑΧΣΧΝ ΒΠΕΦΏΝΒΕΧΝ & ΚΛΕΐΏΝΧΝ 

Να είκαζ ηαπείαξ δνάζδξ ζε ιμνθή spray πςνίξ πνμςεδηζηυ αένζμ. Να απμιαηνφκεζ ζημονζά ηαζ ζηίβιαηα, 

κα λεπθέκεηαζ εφημθα πςνίξ κα αθήκεζ ηαηάθμζπα. 

Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ηα εζςηενζηά ημζπχιαηα ηςκ ηθζαάκςκ ηαζ ακμλείδςηςκ επζθακεζχκ 

(αζακζέν, ηανυηζζα, δίζημοξ, η.α.). Να έπεζ άδεζα απυ ημ Γ.Υ.Κ ηαζ ζήιακζδ CE. 

 

84. ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ-ΤΚΔΤΧΝ-ΔΠΙΦΑΝΔΙΧΝ 

ΚΏΘΏΡΕΣΕΚΟ & ΓΤΏΛΕΣΕΚΟ ΤΓΡΟ ΏΝΟΞΒΕΑΧΣΧΝ ΒΠΕΦΏΝΒΕΧΝ 
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ε ιμνθή ζπνέζ µε αάζδ ζαηνζηά έθαζα ορδθήξ ηαεανυηδηαξ βζα ημκ ηαεανζζιυ ηςκ ακμλείδςηςκ 

επζθακεζχκ.Να είκαζ άμζιμ µδ ημλζηυ ηαηάθθδθμ βζα πνήζδ ζε υθεξ ηζξ ακμλείδςηεξ επζθάκεζεξ.Να αθαζνεί 

ζηίβιαηα ηαζ δαηηοθζέξ ηαζ κα µδκ πνεζάγεηαζ λέαβαθα ιεηά ηδκ εθανιμβή.Βπίζδξ ηαηάθθδθμ βζα ρεηαζιυ 

ζε ηθεζδανζέξ, ιεκηεζέδεξ ηαζ ανενχζεζξ. Να δζαηίεεηαζ ζε ζοζηεοαζίεξ έςξ 1000 ml ιε ζφζηδια 

ρεηαζιμφ.Με ηαηαπχνδζδ ζημ Β.Μ.Υ.Π. εθυζμκ απαζηείηαζ. 

ΚΏΘΏΡΕΣΕΚΟ ΕΧΑΕΟΤΥΧΝ ΛΒΚΒΑΧΝ  

Να απμιαηνφκεζ υθμοξ ημοξ θεηέδεξ ιε αάζδ ημ ζχδζμ απυ πθαηυζηνςηα δάπεδα, ελεηαζηζηά ηαζ  

πεζνμονβζηά ηνεαάηζα, ηάεε είδμξ νμοπζζιμφ ηαζ οπμδδιάηςκ. Να ιδκ αθήκεζ ηαηάθμζπα ηαζ ηίηνζκα 

ζδιάδζα. Με ακηθία πςνίξ πνμςεδηζηυ αένζμ ηαζ θζθζηυ πνμξ ημ πενζαάθθμκ. Να έπεζ ζήιακζδ CE. 

ΣΒΡΒΟΠΟΕΔΣΕΚΔ ΚΟΝΔ ΜΟΛΤΜΏΣΕΚΧΝ ΤΓΡΧΝ 

Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ζοζηεοέξ ακαννμθήζεςξ. Να επζηοβπάκεζ 100% ζηενεμπμίδζδ αηυια ηαζ ζε 

ιμθοζιαηζηά οβνά πμο έπμοκ δζαζημνπζζηεί επάκς ζε επζθάκεζεξ.  

Να είκαζ αηίκδοκμ, κα ιονίγεζ εοπάνζζηα ηαζ κα πενζέπεζ πμθοαηνοθζηά ζηδκ ζφκεεζδ ημο ζε ζοζηεοαζία 

480βναιιανίςκ ιε δμζμιεηνδηή. 

ΒΝΓΤΜΏΣΕΚΟ ΏΦΡΟ ΓΕΏ ΣΟΝ ΚΏΘΏΡΕΜΟ ΏΤΛΧΒΕΑΧΝ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ & ΏΝΏΡΡΟΦΔΒΧΝ  

Να ειπμδίγεζ ημ αζμθμβζηυ θμνηίμ κα ζηεβκχζεζ, ιε ζςθδκάηζ πνμέηηαζδξ βζα κα εζζπςνεί ζημοξ αοθμφξ 

ηςκ ενβαθείςκ ηαζ ζηζξ ακαννμθήζεζξ. Να ηαεανίγεζ ζε θίβα θεπηά ηαζ κα έπεζ μοδέηενμ PH. Να έπεζ 

ζήιακζδ CE 

 

85. ΒΟΤΡΣΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ - ΔΝΓΟΚΟΠΙΧΝ 

ΐΟΤΡΣΒ ΚΏΘΏΡΕΜΟΤ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ 

Να είκαζ πμθθαπθχκ πνήζεςκ, ηφπμο μδμκηυαμονηζαξ, ιε κάζθμκ ηνίπα, βζα ημκ ηαεδιενζκυ ηαεανζζιυ ηςκ 

ενβαθείςκ ζε δζάθμνεξ δζαζηάζεζξ. 

ΐΟΤΡΣΒ ΚΏΘΏΡΕΜΟΤ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ 

Να είκαζ πμθθαπθχκ πνήζεςκ, ηφπμο μδμκηυαμονηζαξ, ιε αηζάθζκδ ηνίπα, βζα ημκ  ηαεανζζιυ ηςκ 

ενβαθείςκ ιε επίιμκμοξ θεηέδεξ ζε δζάθμνεξ δζαζηάζεζξ. 

ΠΡΟΣΏΣΒΤΣΕΚΒ ΏΚΡΒ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ  

Πνμζηαηεοηζηέξ άηνεξ ενβαθείςκ ιε μπέξ βζα ηαθή δζείζδοζδ ημο αηιμφ ηαζ ηαοηυπνμκδ πνμζηαζία 

εοαίζεδηςκ πεζνμονβζηχκ ενβαθείςκ.Με ιζηνή πμζυηδηα θζπακηζηήξ μοζίαξ ζοιααηή ιε ηδκ δζαδζηαζία 

απμζηείνςζδξ ιε αηιυ.Να είκαζ εονείαξ βηάιαξ βζα κα ηαθφπηεζ υθμ ημ θάζια ηςκ ενβαθείςκ 

(μθεαθιμθμβζηά, MIS, δζαζημθείξ η.θπ).Βζςηενζηά ηδξ πνμζηαηεοηζηήξ άηνδξ κα οπάνπμοκ ελμπέξ χζηε κα 

οπάνπεζ δοκαηυηδηα δζείζδοζδξ ημο απμζηεζνςηζημφ ιέζμο ηαζ επαθή ιε ηδκ επζθάκεζα ημο ενβαθείμο.Να 

ηαηαηεεεί δείβια, ημ λεκυβθςζζμ θοθθάδζμ ιε πζζηή ιεηάθναζδ ζηα Βθθδκζηά ηαζ ημ ηαηαζηεοαζηζηυ ISO 

13485 ημο ενβμζηαζίμο. 

ΒΡΓΏΛΒΕΟ ΚΏΘΏΡΕΜΟΤ ΚΏΝΏΛΕΧΝ ΒΝΑΟΚΟΠΕΧΝ ΜΒ ΒΤΚΏΜΠΣΏ ΜΏΚΣΡΏ ΜΔΚΟ 2200 

mm. 

Μζαξ πνήζδξ, βζα απμηεθεζιαηζηυ ηαεανζζιυ ηακαθζχκ ιε έκα πέναζια Κεθαθή ιε πμθθαπθά εφηαιπηα 

ιάηηνα ηαεανζζιμφ απυ ηαμοηζμφη.ηέθεπμξ ενβαθείμο απυ ακεεηηζηυ, ιαθαηυ πμθοπνμποθέκζμ. Υςνίξ 

latex.Να δζαεέηεζ CE, ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηυ πνμσυκ ηαηδβμνίαξ Ε, ζφιθςκα ιε 93/42/ΒΟΚ.Να ηαηαηίεεκηαζ 

Σεπκζηά Φοθθάδζα (λεκυβθςζζα ιε ιεηάθναζδ ζηα Βθθδκζηά εθυζμκ ημ πνμσυκ είκαζ εζζαβυιεκμ).Να 

ζοκμδεφεηαζ απυ ακελάνηδηεξ ιεθέηεξ πμο απμδεζηκφμοκ ηδκαπμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ηαεανζζιμφ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο ενβαθείμο -αμφνηζα.Να ζοκμδεφεηαζ απυ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ ηαζ δ εηαζνεία κα πανέπεζ 

εηπαίδεοζδ ζηδ πνήζδ. 

ε ζοζηεοαζία πμο ζοκμδεφεηαζ απυ ηαζέηα δζακμιήξ ηαζ ζε ακηαθθαηηζηή ζοζηεοαζία βζα ακαπθήνςζδ 

ηδξ ηαζέηαξ δζακμιήξ. 

Σμ ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοήξ κα δζαεέηεζ πζζημπμζδηζηά ISO 9001:2015 & ISO 13485. 

ΦΟΤΓΓΏΡΕΏ ΚΏΘΏΡΕΜΟΤ ΒΝΑΟΚΟΠΕΧΝ  
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Τθζηυ ιζαξ πνήζδξ.Καηαζηεοαζιέκμ απυ εζδζηυ εθαζηζηυ αθνχδεξ χζηε κα δζαζθαθίγεζ απαθή επαθή ιε ημ 

εκδμζηυπζμ.Να ιδκ πενζέπεζ θάηελ.Να είκαζ ηοθζκδνζηυ ηαζ κα δζαεέηεζ μπή ζημ ηέκηνμ βζα άνζζηδ 

εθανιμβή ιε ημ εκδμζηυπζμ.Να έπεζ ζήιακζδ CE.Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ ζφιθςκα ιε ημ ISO 13485. 

ΐΟΔΘΔΣΕΚΟ ΓΒΛΒ ΒΝΏΝΣΕΏ ΣΔΝ ΣΡΕΐΔ ΣΧΝ ΒΝΑΟΚΟΠΕΧΝ  

Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα υθεξ ηζξ ηαεδιενζκέξ εκδμζημπζηέξ ελεηάζεζξ, κα είκαζ ααζζζιέκμ ζηδκ ηοηηανίκδ, 

άπνςιμ ηαζ οδαημδζαθοηυ, ιε PH 6-7. Να ιδκ πενζέπεζ θίπμξ, παναθίκδ, θάδζ ή ζζθζηυκδ. Να έπεζ ζήιακζδ 

CE 

ΐΟΤΡΣΒ ΚΏΘΏΡΕΜΟΤ ΏΝΏΡΡΟΦΔΒΧΝ  

Να είκαζ πμθθαπθχκ πνήζεςκ, ιε κάζθμκ ηνίπεξ ηαζ μδδβυ ζφνια απυ ακμλείδςημ αηζάθζ.Θενιμακεεηηζηέξ 

ιέπνζ ημοξ 134 μC βζα ηθζαακζζιυ ηαζ πθεκυιεκεξ ζε αοηυιαηα πθοκηήνζα - απμθοιακηέξ.Να δζαηίεεκηαζ ζε 

δζάθμνεξ δζαζηάζεζξ. 

86. ΗΜΑΝΗ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ 

ΣΏΕΝΕΒ ΜΏΡΚΏΡΕΜΏΣΟ ΒΡΓΏΛΒΕΧΝ 

ε δζάθμνα πνχιαηα ηαζ ζπέδζα, ζε θφθμ Ώ4, έημζιεξ ημιιέκεξ. Να ιδκ ηαηαζηνέθμκηαζ απυ ημκ 

ηθζαακζζιυ ηαζ κα απμιαηνφκμκηαζ εφημθα. Να έπμοκ ζήιακζδ CE 

87. ΑΠΟΜΗΣΙΚΟ ΠΔΡΙΣΣΧΜΑΣΙΚΧΝ ΟΜΧΝ 

Να ελαθείθεζ μζιέξ απυ ηυπνακα, μφνα ηαζ ιέθαζκα, πςνίξ κα ηζξ ηαθφπηεζ. ε ιμνθή spray πςνίξ 

πνμςεδηζηυ αένζμ, κα είκαζ αηίκδοκμ βζα ημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ. Να έπεζ ζήιακζδ CE 

Γζα υθα ηα παναπάκς απμννοπακηζηά ή ηαζ απμθοιακηζηά πνμσυκηα κα ηαηαηεεμφκ ηα λεκυβθςζζμ 

θοθθάδζα ιε πζζηή ιεηάθναζδ ζηα Βθθδκζηά, ηα ηαηαζηεοαζηζηά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, 

Ώββθζηυ ηαζ Βθθδκζηυ Αεθηίμ Αεδμιέκςκ Ώζθαθείαξ ζφιθςκα ιε ηδκ Κακμκζζιυ EC 1907/2006 ηαζ CLP 

ηαζ μζ απαζημφιεκεξ εβηνίζεζξ ηαηά πενίπηςζδ (Β.Ο.Φ, Β.Μ.Υ.Π, CE ) ηαεχξ ηαζ υηζ άθθμ απαζηείηαζ απυ 

ηζξ πνμδζαβναθέξ ηςκ εζδχκ. Γζα ηα οπυθμζπα ζαηνμηεπκμθμβζηά αμδεήιαηα κα 

ηαηαηεεεί ημ λεκυβθςζζμ θοθθάδζμ ιε ηδκ πζζηή ιεηάθναζδ ζηδκ Βθθδκζηή, ημ πζζημπμζδηζηυ δζαζθάθζζδξ 

πμζυηδηαξ ISO 13485 ηαεχξ ηαζ υηζ άθθμ απαζηείηαζ απυ ηζξ επζιένμοξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηςκ εζδχκ. 

88. ΑΝΣΙΤΜΦΤΣΙΚΑ ( Γέθδ – οβνυ ) 

          1. ΐζμαπμννμθήζζιδ, ακηζζοιθοηζηή βέθδ βζα ακμζηηέξ ηαζ θαπανμζημπζηέξ επειαάζεζξ.  

              Γέθδ (gelly) βζα ηδκ πνυθδρδ ιεηεβπεζνδηζηχκ ζοιθφζεςκ απυ ζοιποηκςιέκμ 100% ηαεανυ 

οαθμονμκζηυ μλφ βζα ακμζπηή ηαζ θαπανμζημπζηή πεζνμονβζηή. 

          2. Ώκηζζοιθοηζηυ, εκδμπενζημκασηυ  πεζν/ηυ οθζηυ ζε οβνή ιμνθή.                                                                                                                                                                                

Ώκηζζοιθοηζηυ, εκδμπενζημκασηυ  πεζνμονβζηυ οθζηυ ζε οβνή ιμνθή, (δζάθοια 4% ζημδεληνίκδ). Να 

δζαηίεεηαζ ζε ζοζηεοαζία 1.5lt βζα επειαάζεζξ ακμζπηήξ ηαζ θαπανμζημπζηήξ πεζνμονβζηήξ. 

89. ΑΙΜΟΣΑΣΙΚΑ 

1. Ώ. Ώζιμζηαηζηυ ζε οβνή ιμνθή (ηγεθ). 

Ώζιμζηαηζηυ βζα ακμζηηέξ ηαζ θαπανμζημπζηέξ επειαάζεζξ, απμηεθμφιεκμ απυ δομ ζοζηαηζηά:α) ημηηία 

αυεζαξ γεθαηίκδξ (0.93 βναιιάνζα)  α) ενμιαίκδ ακενχπζκδξ πνμέθεοζδξ 2.500 δζεεκχκ ιμκάδςκ (IU) ζε  

δζάθοια πθςνζμφπμο καηνίμο. 

Να δζαηίεεηαζ νφβπμξ βζα θαπανμζημπζηή πνήζδ. 

              ΐ. Ώζιμζηαηζηή γεθαηίκδ ιε ακενχπζκδ ενμιαίκδ 2000iu κα εθέβπεζ άιεζα ηδv αζιμνναβία ηαζ κα 

απoννoθάηαζ ζημ ιζηνυηενμ δοκαηυ πνμκζηυ δζάζηδια. Να πνμζθένεζ ηδ παιδθυηενδ ηζιή ακα ml πνμσυκημξ 

(ηζιή/ml πνμσυκημξ). ε ζοζηεοαζία ιεβαθφηενδ ηςκ 6ml, βζα επάνηεζα ιίαξ (1) ζοζηεοαζίαξ, ακά 

πενζζηαηζηυ/πεζνμονβείμ. 

3. Ώζιμζηαηζηυ επίεεια ζηεβακμπμίδζδξ.                                                                                 

 Βπίεεια έημζιμ πνμξ πνήζδ, αυεζμ πυνζμ ημθθαβυκμ, επζηαθοιιέκμ ιε NHS-PEG ηαζ δζπθυ ιδπακζζιυ 

δνάζδξ.Αζαζηάζεςκ: 
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4,5cm x 4,5cm 

4,5cm x 9,0cm. 

 

3. Ώπμννμθήζζιμξ αζιμζηαηζηυξ ζπυββμξ γεθαηίκδξ. 

Ώζιμζηαηζηυξ  απμννμθήζζιμξ ζπυββμξ  γεθαηίκδξ, εκδείηκοηαζ βζα ηδκ ηoπζηή αζιυζηαζδ ιζηνχv αββείςv 

υπoο δ ζοιααηζηέξ ιέεμδμζ αζιυζηαζδξ είvαζ ακέθζηηεξ ή πναηηζηά δφζημθμ κα εθανιμζημφκ. 

Μπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζηεβκυξ ή ειπμηζζιέκμξ ζε απμζηεζνςιέκμ δζάθοια θοζζμθμβζημφ μνμφ πςνίξ κα 

δζαθφεηαζ ακ πνεζαζηεί κα αθαζνεεεί. 

Αεκ ημθθάεζ ζηα βάκηζα ηαζ ηα ενβαθεία υηακ αναπεί. 

Βθέβπεζ άιεζα ηδv αζιoνναβία ηαζ απoννoθάηαζ ζε 3-5 εαδoιάδεξ 

Με ιεβάθδ απμννμθδηζηυηδηα ημοθάπζζημκ 50 θμνέξ ημ αάνμξ ημο. 

Να ιδκ πνμηαθεί αθθενβζηέξ επζδνάζεζξ, ιε μοδέηενμ PH. 

Να ηάκεζ μνζζηζηή αζιυζηαζδ ιέζα ζε 2-3 θεπηά ηαζ κα απμννμθάηαζ μ ζπυββμξ απυ ημκ ζζηυ. 

Να είκαζ εφημθδ δ ημπή ημο ζπυββμο ζε μπμζμδήπμηε ζπήια ηαζ κα ιπμνεί κα εθανιμζηεί  ή ζε λδνά ή ζε 

οβνή, ειπμηζζιέκμ ζε θοζζμθμβζηυ αθαημφπμ δζάθοια ή ακηζαζμηζηά. 

Να πνμζθένεηαζ ζε δζαθακή δζπθή απμζηεζνςιέκδ ζοζηεοαζία. 

Αζαζηάζεςκ: 

80*50*1mm. 

80*50*10mm. 

80*30mm(δζάιεηνμ) (anal). 

4. Ώζιμζηαηζηή βάγα. 

Ώζιμζηαηζηή βάγα απμννμθήζζιδ ιε απμδεδεζβιέκδ ααηηδνζμηηυκμ δνάζδ ζημοξ πζμ ημζκά απμιμκςεέκηεξ 

ιζηνμμνβακζζιμφξ υπςξ methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), penicillin-resistant 

Streptococcus pneumoniae (PRSP), vancomycin-resistant Enterococcus (VRE), methicillin-resistant 

Staphylococcus epidermidis (MRSE), Staphylococcus aureus Bacillus subtilis, Staphylococcus epidermidis 

Proteus vulgaris, Micrococcus luteus Corynebacterium xerosis (ΜRSA – MRSΒ), απυ 100% μλεζδςιέκδ 

ακαβεκκδιέκδ ηοηηανίκδ, διζδζαπεναηήξ φθακζδξ rayon, δζαηδνείηαζ αηέναζμ ζε οβνυ πενζαάθθμκ, επζθένεζ 

αζιυζηαζδ εκηυξ 2-8 θεπηχκ, απμννμθάηαζ εκηυξ 1-2 εαδμιάδςκ, ημπμεεηείηαζ ηαζ αθαζνείηαζ εφημθα, πςνίξ 

κα ημθθάεζ ζηα βάκηζα κα ζηίγεηαζ ή κα ενοιιαηίγεηαζ, θοηζηήξ πνμέθεοζδξ, επζθένεζ υλζκμ PH 

πενζαάθθμκημξ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ, θοθάζζεηαζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. 

Αζαζηάζεςκ: 

5mm*7,5mm. 

10mm*20mm. 

 

5. Πχια βζα μνεμπνςηηζηά ζονίββζα.  

Τθζηυαπυπμθοβθαηηίκδ, ηαηάθθδθμ βζα ακάπθαζδ ζζηχκ. 

 

6. ΐζμθμβζηή ηυθθα αζιυζηαζδξ. 

ΐζμθμβζηυξ πανάβμκηαξ αζιυζηαζδξ – ζηεβακμπμίδζδξ ( αυεζαξ πνμέθεοζδξ ) απυ πνςηεσκεξ πήλδξ αίιαημξ 

( II, V, VII, IX, X ), αζηαιίκδ Κ ηαζ πμθοζαηπανίηδ (άβαν), ζε οβνή ιμνθή. 

Να ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζε οβνυ ηαζ ζηεβκυ πενζαάθθμκ.  

Να ιδκ απαζηείηαζ πνμπαναζηεοή ηαζ πνυζιζλδ οθζηχκ.  
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Να δνά άιεζα εκηυξ δεοηενμθέπηςκ ιε ημοξ ζζημφξ πςνίξ κα απαζηεί άζηδζδ πίεζδξ. Να ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί ζε ακμζηηέξ ηαζ θαπανμζημπζηέξ επειαάζεζξ αηυιδ ηαζ ζε αζεεκείξ πμο θαιαάκμοκ 

ακηζπδηηζηή αβςβή.  

Να δζαηίεεηαζ ζε ζοζηεοαζία θοαθζδίςκ ηςκ 1,5ml , 3 ml ηαζ 5ml χζηε κα ηαθφπημκηαζ υθεξ μζ ακάβηεξ ημο 

πεζνμονβείμο. 

Να πνμζθένεηαζ ημ νφβπμξ βζα θαπανμζημπζηή πνήζδ. 

 

7. Κυθθα αζιυζηαζδξ – ζηεβακμπμίδζδξ βζα κεονμπεζνμονβζηέξ επειαάζεζξ 

Κυθθα βζα αζιυζηαζδ, ζηεβακμπμίδζδ, ζοβηυθθδζδ ηαζ επμφθςζδ ηναοιάηςκ ηαζ ζζηχκ.                                                                                             

Δ δνάζδ ημο κα ιζιείηαζ ημ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ πήλδξ ημο αίιαημξ ιεηαηνέπμκηαξ ημ 

ζκςδμβυκμ ζε ιμκμιενή ζκχδμοξ ιέζς ηδξ εκγοιαηζηήξ επίδναζδξ ηδξ ενμιαίκδξ ηαζ ημο πανάβμκηα ΥΕΕΕ. 

Πνμσυκ πμο κα εκζζπφεζ ηδκ επμφθςζδ ημο ζζημφ ηαζ κα επζηνέπεζ ηδκ ακαβέκκδζδ κέμο.  

Να εκδείηκοηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί ζε επειαάζεζξ κεονμπεζνμονβζηήξ βζα ηδκ ζηεβακμπμίδζδ ηδξ ζηθδνάξ 

ιήκζββαξ.  

Να ιπμνεί κα ιεζχκεζ ζδιακηζηά ηδ πζεακυηδηα ιεηεβπεζνδηζηχκ δζαννμχκ, επζπθμηχκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα 

ηαζ οπμηνμπχκ. 

Να είκαζ έκα πθήνςξ αζμζοιααηυ πνμσυκ πςνίξ ηδκ ακάβηδ αθαίνεζδξ ημο ιεηεβπεζνδηζηά. 

 

8. Κυθθα ζφβηθζζδξ δένιαημξ. 

Ώ). Κυθθα ζφβηθζζδξ δένιαημξ απυ ιίβια  κ- αμφηοθμ/ 2- υηηοθμ - ηοακμαηνοθζηυ εζηένα, δζπθήξ δνάζδξ 

ζε ιζα ζοζηεοαζία, βζα ζφβηθζζδ ηαζ ζηεβακμπμίδζδ ημιήξ ζε ιυθζξ 10", ααηηδνζμζηαηζηήξ δνάζδξ, 

απμζηεζνςιέκδ ιε εζδζηά πηενφβζα βζα άζδπηδ ηεπκζηή εθανιμβήξ. 

ΐ). Κυθθα ζφβηθζζδξ δένιαημξ απμζηεζνςιέκδ απυ 100% 2-oηηοθμηοακμαηνοθζημφ εζηένα  βζα εθανιμβή 

ζε πεζνμονβζηέξ ημιέξ εχξ ηαζ 30εη.  

Με εζδζηά πηενφβζα  βζα αζθαθή ηαζ άζδπηδ εθανιμβή. 

 

90. ΤΡΡΑΠΣΙΚΑ  ΔΡΓΑΛΔΙΑ  ΜΙΑ ΥΡΗΔΧ 

 

1. Ώοηυιαηα εοεφβναιια επακαθμνηζγυιεκα ζονναπηζηά ενβαθεία  ιήημοξ ζονναθήξ 30mm, βζα 

αββεζαημφξ, ηακμκζημφξ - θεπημφξ ηαζ παπείξ ζζημφξ ( δφμ βναιιέξ ζονναθήξ), ιε ηθζπξ απυ ηνάια ηζηακίμο,  

βζα επειαάζεζξ ζημιάπμο, μζζμθάβμο, εκηένμο ηαζ εχναημξ, ιε δοκαηυηδηα πνήζδξ ιε ημ έκα πένζ, 

δζαιέζμο δφμ εοηνζκχκ πνςιαηζηά δζαπςνζγυιεκςκ πεζνμθααχκ πμο επζηνέπμοκ ηδκ πμθθαπθή πνήζδ 

ηαζεηχκ ζημ ίδζμ ενβαθείμ, ιε  ηοηθζηή  δζαημιή. 

 

2. Ώοηυιαηα εοεφβναιια επακαθμνηζγυιεκα ζονναπηζηά ενβαθεία  ιήημοξ ζονναθήξ 60mm, βζα 

ηακμκζημφξ - θεπημφξ  ηαζ παπείξ ζζημφξ ( δφμ βναιιέξ ζονναθήξ),, ιε ηθζπξ απυ ηνάια ηζηακίμο ηοηθζηήξ   

δζαημιήξ βζα επειαάζεζξ ζημιάπμο, μζζμθάβμο, εκηένμο ηαζ εχναημξ, ιε δοκαηυηδηα πνήζδξ ιε ημ έκα πένζ, 

δζαιέζμο δφμ εοηνζκχκ πνςιαηζηά δζαπςνζγυιεκςκ πεζνμθααχκ πμο επζηνέπμοκ ηδκ πμθθαπθή πνήζδ 

ηαζεηχκ ζημ ίδζμ ενβαθείμ, ιε ηοηθζηή δζαημιή. 

 

3. Ώοηυιαηα εοεφβναιια επακαθμνηζγυιεκα ζονναπηζηά ενβαθεία ιζαξ πνήζεςξ, βζα επειαάζεζξ ζημιάπμο 

– μζζμθάβμο – εκηένμο – εχναηα, ιήημοξ ζονναθήξ 60mm ηαζ 90mm, ιε ιδπακζζιυ αοηυιαηδξ ζφβηθζζδξ 

ηςκ ζζαβυκςκ, ιε δοκαηυηδηα πεζνμηίκδηδξ ηαζ αοηυιαηδξ ημπμεέηδζδξ πφνμο (άηιμκμξ) & πανάθθδθδξ 

ζφβηθζζδξ ηςκ ζζαβυκςκ ημο ενβαθείμο, ιε ιία θααή ζφβηθζζδξ & πονμδυηδζδξ, ιε ζζπονμφξ αβηηήνεξ 

μνεμβχκζαξ δζαημιήξ, ζε ιέβεεμξ - φρμξ ηθζπ, 3,5mm βζα ηακμκζημφξ - θεπημφξ ζζημφξ & 4,8mm βζα παπείξ 
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ζζημφξ. α). 60mm βζα ηακμκζημφξ - θεπημφξ ζζημφξ α). 60mm βζα παπείξ ζζημφξ β). 90mm βζα ηακμκζημφξ - 

θεπημφξ ζζημφξ δ). 90mm βζα παπείξ ζζημφξ. 

 

4. Ώκηαθθαηηζηέξ ηαζέηεξ ιζαξ πνήζδξ ιε ηθζπ  ηοηθζηήξ δζαημιήξ, βζα ηα εοεφβναιια ζονναπηζηά (εζδχκ 

1.,2. & 3.) ιήημοξ ζονναθήξ 30 & 60 & 90mm, ιεβέεμοξ – φρμοξ ηθζπ, 2,5mm βζα αββεζαημφ ζζημφξ, 

3,5mmβζα ηακμκζημφξ – θεπημφξ  ζζημφξ 30mm, 60mm, 90mm & 4,8mm βζα παπείξ ζζημφξ 

30mm,60mm,90mm. 

 

5. Ώοηυιαημξ επακαθμνηζγυιεκμξ ηονηυξ ημπημνάπηδξ θεπηχκ ηαζ παπέςκ ζζηχκ, ιε ιήημξ ζονναθήξ 

51mm, ιήημξ ημπήξ 40mm ηαζ πνμθίθ 30mm, ιε εκζςιαηςιέκδ θάια ζηδκ ηαζέηα ημο ενβαθείμο ηαζ ηθζπ 

απυ ηνάια ηζηακίμο, ιε δφμ λεπςνζζηέξ ζηακδάθεξ βζα ζφβηθζζδ ηαζ πονμδυηδζδ ακηίζημζπα ηαζ ιε 

δοκαηυηδηα εκαθθαβήξ ηαζεηχκ βζα δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ ζζηχκ ζημ ίδζμ ενβαθείμ έςξ ηαζ έλζ 

πονμδμηήζεςκ. Καηάθθδθμ βζα παπείξ ζζημφξ ιε φρμξ ακμζπημφ ηθζπ 4,7mm ηαζ φρoξ ηθεζζημφ ηθζπ 2,0mm. 

Να ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ακηαθθαηηζηή ηαζέηα βζα θεπημφξ ζζημφξ ιε φρμξ ακμζπημφ ηθζπ 3,5mm ηαζ φρoξ 

ηθεζζημφ ηθζπ 1,5mm. 

 

6. Ώκηαθθαηηζηέξ ηαζέηεξ ηονηήξ ηεθαθήξ 40mm, ηονηήξ βναιιήξ ζονναθήξ, ιε πνμθίθ 30mm ( βζα 

επειαάζεζξ πμο απαζηείηαζ δ παιδθή πνυζααζδ ζηδ πφεθμ ημο αζεεκή ), ηακμκζηχκ – θεπηχκηαζπαπέςκ 

ζζηχκ. 

 

7. Βοεφβναιια επακαθμνηζγυιεκα ενβαθεία δζαημιήξ/ακαζηυιςζδξ ιήημοξ 55mm ιε ηθζπ απυ ηνάια 

ηζηακίμο ηαζ πνυζιζλδ αακαδίμο – αθμοιζκίμο, ιε  ιδπακζζιυ νφειζζδξ φρμοξ ηθεζζίιαημξ ηθζπ ζηδκ ίδζα 

ηαζέηα ακάθμβα ιε ημ πάπμξ ημο ζζημφ, πςνίξ ηδκ εκαθθαβή δζαθμνεηζηχκ ακηαθθαηηζηχκ ηαζεηχκ. Να 

δέπεηαζ ηαζέηεξ ιε έλζ βναιιέξ ζονναθήξ.              Με δοκαηυηδηα πονμδυηδζδξ ιέπνζ 12 θμνέξ. 

 

8. Βοεφβναιια επακαθμνηζγυιεκα ενβαθεία δζαημιήξ/ακαζηυιςζδξ ιήημοξ 75mm ιε ηθζπ απυ ηνάια 

ηζηακίμο ηαζ πνυζιζλδ αακαδίμο – αθμοιζκίμο ιε ιδπακζζιυ νφειζζδξ φρμοξ ηθεζζίιαημξ ηθζπ ζηδκ ίδζα 

ηαζέηα ακάθμβα ιε ημ πάπμξ ημο ζζημφ, πςνίξ ηδκ εκαθθαβή δζαθμνεηζηχκ ακηαθθαηηζηχκ ηαζεηχκ. Να 

δέπεηαζ ηαζέηεξ ιε έλζ βναιιέξ ζονναθήξ. Με δοκαηυηδηα πονμδυηδζδξ ιέπνζ 12 θμνέξ. 

 

9. Eνβαθεία δζαημιήξ / ακαζηυιςζδξ, ιήημοξ 100mm, ιε ηθζπξ απυ ηνάια ηζηακίμο,  ιε δοκαηυηδηα 

πανάθθδθδξ ζφβηθεζζδξ ηςκ ζζαβυκςκ ημο ενβαθείμο, ιε εζδζηή αηίδα ζημ ειπνυζεζμ ηιήια ηδξ ηαζέηαξ 

βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ πανάθθδθδξ ζφβηθεζζδξ ηςκ ζζαβυκςκ ημο ενβαθείμο ιε εκζςιαηςιέκδ θάια απυ 

ακμλείδςημ αηζάθζ 440 ζημ ζηέθεπμξ ημο ενβαθείμο. 

Γζα υθα ηα παναπάκς είδδ ( 8. , 9. & 10. ) βζα ηακμκζημφξ - θεπημφξ  ηαζ  παπείξ  ζζημφξ. 

. 

10. Ώκηαθθαηηζηή ηεθαθή  βζα ηα παναπάκς ενβαθεία, ( βζα ηα είδδ 8.,9.&10. ) ιήημοξ ζονναθήξ:  

α).55mm,  α). 75mm, β). 100mm.  

 

11. Βνβαθείμ εοεείαξ ζονναθήξ-δζαημιήξ ζζηχκ ιε κέα ημπηζηή θάια ζε ηάεε επακαθυνηζζδ ηαζ ιδπακζζιυ 

απμθοβήξ πνμπονμδυηδζδξ, ζζπονμφξ αβηηήνεξ μνεμβχκζαξ δζαημιήξ, ιήημοξ ζονναθήξ 60mm ιε ηθζπ 

3,8mm βζα ηακμκζημφξ - θεπημφξ ζζημφξ ηαζ 4,8mm βζα παπείξ ζζημφξ, 80mm ιε ηθζπ 3,8mm βζα ηακμκζημφξ 

- θεπημφξ ζζημφξ ηαζ 4,8mm βζα παπείξ ζζημφξ, α). 60mm βζα ηακμκζημφξ - θεπημφξ ζζημφξ, α). 60mm βζα 

παπείξ ζζημφξ, β). 80mm βζα ηακμκζημφξ - θεπημφξ ζζημφξ, δ) 80mm βζα παπείξ ζζημφξ. 

12. Ώκηαθθαηηζηή ηεθαθή ιε ημπηζηή θάια ηαζ ζζπονμφξ αβηηήνεξ μνεμβχκζαξ δζαημιήξ βζα ενβαθείμ 

εοεείαξ ζονναθήξ-δζαημιήξ ζζηχκ (είδμξ 11.), ιήημοξ ζονναθήξ 60mm ιε ηθζπ 3,8mm βζα ηακμκζημφξ - 

θεπημφξ ζζημφξ ηαζ 4.8mm βζα παπείξ ζζημφξ, 80mm ιε ηθζπ 3,8mm βζα ηακμκζημφξ - θεπημφξ ζζημφξ ηαζ 
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4.8mm βζα παπείξ ζζημφξ. α). 60mm βζα ηακμκζημφξ - θεπημφξ ζζημφξ, α). 60mm βζα παπείξ ζζημφξ, β). 80mm 

βζα ηακμκζημφξ - θεπημφξ ζζημφξ, δ). 80mm βζα παπείξ ζζημφξ. 

13. Κοηθζημί ακαζημιςηήνεξ. 

Ώ. Βνβαθείμ ηοηθζηήξ ακαζηυιςζδξ δζαιέηνμο α).25mm, α).29mm, β).31mm, δ).33mmηαζ ιήημοξ ζηοθεμφ 

18cm, ιε φρμξ ακμζπημφ ηθζπ 5,5mm ιε ιδπακζζιυ εθέβπμο αζθαθμφξ πονμδυηδζδξ ιέζς πθαζηζηήξ 

νμδέθαξ ζηδκ ηεθαθή, ιε ζζπονά ηθζπξ απυ ηνάια ηζηακίμο, ιε εζδζηή ακηζμθζζεδηζηή θααή βζα ιεβαθφηενδ 

αζθάθεζα ηαηά ηδκ πονμδυηδζδ, ιε ηεπκμθμβία νοειζγυιεκδξ ζφβηθεζζδξ ηθζπ απυ 1 - 2,5mm βζα υθμοξ 

ημοξ ηφπμοξ ζζηχκ. 

ΐ. Δθεηηνζημί ηοηθζημί  ακαζημιςηήνεξ α). 25mm, α).29mm, β).31mmηαζ ιήημοξ ζηοθεμφ18cm, ιε φρμξ 

ακμζπημφ ηθζπ 5,5mm ιε ιδπακζζιυ εθέβπμο αζθαθμφξ πονμδυηδζδξ ιέζς πθαζηζηήξ νμδέθαξ ζηδκ 

ηεθαθή, ιε ζζπονά ηθζπξ απυ ηνάια ηζηακίμο, ιε εζδζηή ακηζμθζζεδηζηή θααή βζα ιεβαθφηενδ αζθάθεζα ηαηά 

ηδκ πονμδυηδζδ, ιε ηεπκμθμβία νοειζγυιεκδξ ζφβηθεζζδξ ηθζπ απυ 1 - 2,5mm βζα υθμοξ ημοξ ηφπμοξ ζζηχκ. 

Γ. Κονημί ηοηθζημί ακαζημιςηήνεξ ιε ζζπονμφξ αβηηήνεξ (ηθζπξ) ηζηακίμο μνεμβχκζαξ δζαημιήξ, ιε 

ημπηζηή θάια απυ ακμλείδςημ πάθοαα 440, ιε ακαηθζκυιεκδ ηεθαθή, ιζα πεζνμθααή, βζα ακμζπηέξ 

επειαάζεζξ 22cm, δζαιέηνμο: α).25mm, α).28mm,  β).31mm                           & δ). 33mm. 

 

14.¬ εη αζιμννμσδεηημιήξ πμο απμηεθείηαζ απυ  έκακ εζδζηυ  εοεφ ηοηθζηυ ακαζημιςηήνα ιεβέεμοξ 33mm 

ιδ απμζπχιεκδξ ηεθαθήξ,  ιεβάθμο απμεδηεοηζημφ πχνμο 19 cc ηαζ άκς ιε ηαηάθθδθδ δζααάειζζδ αάεμοξ 

εθανιμβήξ, ιε ηθίπξ απυ ηζηάκζμ ηαζ δοκαηυηδηα ζφβηθεζζδξ ηθζπ απυ 0,75 - 1.5mm,  ιε ιδπακζζιυ εθέβπμο 

ηδξ πονμδυηδζδξ, απυ έκακ ηοηθζηυ δζαζημθέα πνςηημφ, έκα πνςηημζηυπζμ πενίπανζδξ ηαζ έκα 

ζηαεενμπμζδηή νάιιαημξ. 

15. α).Ώοηυιαηδ θααίδα απμθίκςζδξ αββείςκ ιε ιδπακζζιυ αζθαθμφξ ζφβηθεζζδξ ημο ηθζπ, ιήημοξ 23,8cm 

εθμδζαζιέκεξ ιε 20 ηθζπ ηζηακίμο ιε εβηάνζζεξ αοθαηχζεζξ ,                                  ( 2.1mmx3.8mm) 

ιεβέεμοξ ιζηνυ ηαζ πνχιαημξ ηθζπ ιπθε. 

α).Ώοηυιαηδ θααίδα απμθίκςζδξ αββείςκ ιε ιδπακζζιυ αζθαθμφξ ζφβηθεζζδξ ημο ηθζπ, ιήημοξ 29,2cm 

εθμδζαζιέκεξ ιε 20 ηθζπ ηζηακίμο ιε εβηάνζζεξ αοθαηχζεζξ, ( 4.3mm x 6.0mm ) , ιεβέεμοξ ιεζαίμ ηαζ 

πνχιαημξ ηθζπ ιπθε. 

β).Ώοηυιαηδ θααίδα απμθίκςζδξ αββείςκ ιε ιδπακζζιυ αζθαθμφξ ζφβηθεζζδξ ημο ηθζπ,  ιήημοξ 33,7cm 

εθμδζαζιέκεξ ιε 20 ηθζπ ηζηακίμο ιε εβηάνζζεξ αοθαηχζεζξ,                                     ( 6.3mmx10 .8mm) 

ιεβέεμοξ ιεβάθμ ηαζ πνχιαημξ ηθζπ ιπθε. 

Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ είκαζ δ πνμζηυιζζδ δεζβιάηςκ βζα υθα ηα γδημφιεκα είδδ, αάζδ ηςκ μπμίςκ 

εα βίκεζ ηαζ δ αλζμθυβδζδ. 

 

 

ΟΜΑΓΑ Β) ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΔΝΓΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΝΓΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

ΤΛΙΚΑ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΧΝ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ  

           ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• Οζ ηάηςεζ εζδζημί υνμζ αθμνμφκ υθα ηα πνμσυκηα ημο ζοβηεηνζιέκμο δζαβςκζζιμφ ηαζ ζημπυ έπμοκ 

ηδκ δζαζθάθζζδ ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ηαζ αλζμπζζηίαξ ηςκ πνμζθενυιεκςκ οθζηχκ ηαζ ηδκ μνεή πνμιήεεζα 

αοηχκ απυ ημ Νμζμημιείμ: 

• Να πενζθαιαάκεηαζ ημ θοθθάδζμ μδδβζχκ ημο ηαηαζηεοαζηή μίημο ιεηαθναζιέκμ ζηα Βθθδκζηά. 

• Σα πνμσυκηα κα ένπμκηαζ απμζηεζνςιέκα ηαζ ζηδ ζοζηεοαζία κα ακαβνάθεηαζ δ έκδεζλδ CE Mark. 

• Να πνμζημιίγμκηαζ ημοθάπζζημκ 2 ηθζκζηέξ ιεθέηεξ, ηαηά πνμηίιδζδ ηοπαζμπμζδιέκεξ, 

δδιμζζεοιέκεξ ζε έβηονα επζζηδιμκζηά πενζμδζηά, πμο κα πζζημπμζμφκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο 

πνμσυκημξ ζε δζάθμνεξ πεζνμονβζηέξ εζδζηυηδηεξ. 

• Δ διενμιδκία θήλεςξ ηςκ ενβαθείςκ κα είκαζ άκς ηςκ 2 εηχκ. 
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• Σμ ηαηυ απμηέθεζια ιεηά απυ πνήζδ ζημ πεζνμονβείμ ή ζε πνμζμιμίςζδ πεζνμονβείμο εα απμηεθεί 

θυβμ απυννζρδξ. 

• Πνμζηυιζζδ ηαηαθυβμο Νμζμημιείςκ πμο ήδδ πνμιδεεφμκηαζ ημ πνμσυκ. 

• Τπεφεοκδ δήθςζδ εεςνδιέκδ βζα ημ βκήζζμ ηδξ οπμβναθήξ, υπμο εα δδθχκεηαζ ημ ενβμζηάζζμ ηαζ 

δ πχνα ηαηαζηεοήξ ημο πνμσυκημξ ηαζ ημ ενβμζηάζζμ ηαζ δ πχνα ζοζηεοαζίαξ ηαζ δζακμιήξ (ζε πενίπηςζδ 

πμο είκαζ δζαθμνεηζηά). 

• Δ πνμιδεεφηνζα εηαζνεία, ζε πενίπηςζδ πμο είκαζ δζαθμνεηζηή απυ ηδκ ηαηαζηεοάζηνζα, κα είκαζ 

ελμοζζμδμηδιέκδ απυ ηδκ ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνεία βζα ηδ δζαηίκδζδ ημο πνμσυκημξ ζηα Βθθδκζηά Αδιυζζα, 

ηναηζςηζηά ηαζ Εδζςηζηά Νμζμημιεία, χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ μνεή ηαζ έβηαζνδ πνμιήεεζα ηςκ 

πνμσυκηςκ ζημ Νμζμημιείμ, δ μπμία εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα Νμιμεεζία, ηαεχξ ηαζ δ ηήνδζδ 

υθςκ ηςκ δζαδζηαζζχκ ζπκδθαζζιυηδηαξ ζε πζεακή ακάηθδζδ-απυζονζδ πνμσυκημξ, ή ιεηά απυ ηδκ 

ζοιπθήνςζδ ηδξ «Κάνηαξ Ώκαθμνάξ Πενζζηαηζηχκ Υνδζηχκ Εαηνμηεπκμθμβζηχκ Πνμσυκηςκ» ( Λεοηή 

Κάνηα ). 

• Κάεε πνμζθένμοζα εηαζνεία, ζε πενίπηςζδ πμο είκαζ δζαθμνεηζηή απυ ηδκ ηαηαζηεοάζηνζα, κα 

πνμζημιίζεζ δήθςζδ ηδξ ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ ιε ακαθμνά ζημκ ζοβηεηνζιέκμ δζαβςκζζιυ, πμο κα 

ακαθένεζ υηζ ζε πενίπηςζδ ηαηαηφνςζδξ ηδξ ζφιααζδξ ζηδκ πνμζθένμοζα εηαζνεία, δ ηαηαζηεοάζηνζα 

εηαζνεία εα δεζιεοηεί κα ηδκ πνμιδεεφζεζ ιε ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πμζυηδηα ηςκ ηαηαηονςεέκηςκ εζδχκ ηδξ 

ζφιααζδξ. 

 

ΠΡΟΑΕΏΓΡΏΦΒ 

 

1. Σνμηάν ημζθίαξ, δζαθακή ζε υθμ ημοξ ημ ιήημξ,  ιε  ζπμββχδδ απμννμθδηζηυ δαηηφθζμ ζημ 

εζςηενζηυ ηδξ ηεθαθήξ ηδξ ηάκμοθαξ, βζα ημκ  πενζμνζζιυ ηδξ ηδθίδςζδξ πμο πνμηαθείηαζ ηαηά ηδκ 

επακεζζαβςβή ηδξ ηάιεναξ/ενβαθείςκ, ιε ηέζζενζξ ααθαίδεξ ζηεβακμπμίδζδξ βζα ηδκ απμθοβή απχθεζαξ 

πκεοιμπενζηυκαζμο ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ επέιααζδξ,  θυβπδ ζπήιαημξ κοζηενζμφ, ιε αηναοιαηζηυ 

ηάθοιια αζθάθεζαξ ηδξ θυβπδξ, ιε ιδπακζζιυ μπθζζιμφ ηαζ επακαθμνάξ ηδξ ηαζ δπδηζηή ηαζ μπηζηή 

επζαεααίςζδ ηδξ εέζδξ ηδξ αζθάθεζαξ,  ιε ηεπκμθμβία ηαηεοεοκυιεκδξ εζζαβςβήξ ενβαθείςκ ζηδκ ηεθαθή 

ηδξ ηάκμοθαξ,  ιε εκζςιαηςιέκμ ζηαεενμπμζδηή ηαζ δφμ εέζεζξ ζηαεενμπμίδζδξ δζαιέζμο νάιιαημξ ηαζ ημ 

άηνμ ηδξ ηάκμοθαξ κα είκαζ μαάθ ζπδιαηίγμκηαξ βςκία 45*. ε ιεβέεδ  5mm, 10/11mm, 10/12mm ιε ιήημξ 

ζηεζθεμφ 100mm. 

 

2. Σνμηάν ημζθίαξ παποζανηίαξ, δζαθακή ζε υθμ ημοξ ημ ιήημξ,  ιε  ζπμββχδδ απμννμθδηζηυ 

δαηηφθζμ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ηεθαθήξ ηδξ ηάκμοθαξ, βζα ημκ  πενζμνζζιυ ηδξ ηδθίδςζδξ πμο πνμηαθείηαζ 

ηαηά ηδκ επακεζζαβςβή ηδξ ηάιεναξ/ενβαθείςκ, ιε ηέζζενζξ ααθαίδεξ ζηεβακμπμίδζδξ βζα ηδκ απμθοβή 

απχθεζαξ πκεοιμπενζηυκαζμο ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ επέιααζδξ,  θυβπδ ζπήιαημξ κοζηενζμφ, ιε 

αηναοιαηζηυ ηάθοιια αζθάθεζαξ ηδξ θυβπδξ, ιε ιδπακζζιυ μπθζζιμφ ηαζ επακαθμνάξ ηδξ ηαζ δπδηζηή ηαζ 

μπηζηή επζαεααίςζδ ηδξ εέζδξ ηδξ αζθάθεζαξ,  ιε ηεπκμθμβία ηαηεοεοκυιεκδξ εζζαβςβήξ ενβαθείςκ ζηδκ 

ηεθαθή ηδξ ηάκμοθαξ,  ιε εκζςιαηςιέκμ ζηαεενμπμζδηή ηαζ δφμ εέζεζξ ζηαεενμπμίδζδξ δζαιέζμο 

νάιιαημξ ηαζ ημ άηνμ ηδξ ηάκμοθαξ κα είκαζ μαάθ ζπδιαηίγμκηαξ βςκία 45o.ε  ιεβέεδ 5mm, 10/11mm, 

10/12mm ιε ιήημξ ζηεζθεμφ 150mm. 

 

3. Σνμηάν Hasson ακμζπηήξ ηεπκζηήξ, αηναοιαηζηυ, δζαθακέξ,ιε  ζπμββχδδ απμννμθδηζηυ δαηηφθζμ 

ζημ εζςηενζηυ ηδξ ηεθαθήξ ηδξ ηάκμοθαξ, βζα ημκ  πενζμνζζιυ ηδξ ηδθίδςζδξ πμο πνμηαθείηαζ ηαηά ηδκ 

επακεζζαβςβή ηδξ ηάιεναξ/ενβαθείςκ, δζαιέηνμο 5/12 mm, ιε ααθαίδα αένμξ, ιε ιδπακζζιυ δζαηήνδζδξ 

ημο ζηεζθεμφ ζηδ ηάκμοθα, ιε εκζςιαηςιέκμ ζηαεενμπμζδηή ηαζ ιεζςηήνα ιε δοκαηυηδηα αθαίνεζδξ 

αοημφ, ιε παιδθυ πνμθίθ,  ιε ηεπκμθμβία ηαηεοεοκυιεκδξ εζζαβςβήξ ενβαθείςκ ζηδκ ηεθαθή ηδξ ηάκμοθαξ 

ηαζ ηέζζενζξ εέζεζξ ζηαεενμπμίδζδξ δζαιέζμο νάιιαημξ ημ άηνμ ηδξ ηάκμοθαξ κα είκαζ μαάθ 

ζπδιαηίγμκηαξ βςκία 45*. 
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4. Αοηυιαημ εκδμζημπζηυ ενβαθείμ απμθίκςζδξ αββείςκ ιε πενζζηνεθυιεκμ ζηεζθευ 360*, 

εθμδζαζιέκα ιε 20 clips ηζηακίμο ιεζαίμο / ιεβάθμο ιεβέεμοξ, ιε δζάιεηνμ ζηεζθεμφ 10 mm, ιε έκα ζηάδζμ 

θυνηζζδξ-πονμδυηδζδξ ηαζ ιδπακζζιυ αζθαθμφξ ζοβηνάηδζδξ ημο clip ζηζξ ζζαβυκεξ ημο ενβαθείμο, ιε 

δοκαηυηδηα ελαβςβήξ ημο ενβαθείμο απυ ημ ηνμηάν ιε ή πςνίξ ηθζπ ζηζξ ζζαβχκεξ ημο ενβαθείμο. Σμ ιήημξ 

ημο ηθεζζημφ ηθζπ κα είκαζ πάκς 8,5mm. Με πνςιαηζηή έκδεζλδ ιεηνδηή ηςκ ηεθεοηαίςκ ηνζχκ ηθζπ ζηδκ 

εονίδα ηδξ θααίδαξ. 

 

5. Bεθυκεξ πκεοιμπενζημκαίμο ιήημοξ 120mm ηαζ 150mm, ιε ααθαίδα αένμξ, ιε μπηζηυ ιδπακζζιυ 

αθθαβήξ πνχιαημξ ηαηά ηδκ εζζαβςβή ηαεχξ, δπδηζηή επζαεααίςζδ εζζαβςβήξ ηαζ δοκαηυηδηα επζπθέμκ 

μπηζηήξ επζαεααίςζδξ ιε πνήζδ μνμφ δζαιέζμο Palmer test. 

 

6. εη θαπανμζημπζηήξ πμθμηοζηεηημιήξ. 

Ώ). Λαπανμζημπζηυ ζεη θααίδςκ πμο κα πενζθαιαάκεζ: 

i) Αφμ θααίδεξ ζφθθδρδξ ιε ιδπακζζιυ ηθεζζίιαημξ ζζαβυκςκ ακάθμβα ιε ημ πάπμξ ημο ζζημφ & 

ιδπακζζιυ ηθεζδχιαημξ ηδξ θααήξ ζε δφμ ζηάδζα, δζαιέηνμο ιαφνμο  ζηοθεμφ 5mm  ιε ιδπακζζιυ 

πενζζηνμθήξ 360* ιμζνχκ ηαζ δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ δζαεενιίαξ. 

ii) Μία θααίδα απμηυθθδζδξ (κηζζεηηέν) δζαιέηνμο ιαφνμο ζηοθεμφ 5mm βζα απμθοβή ακηακάηθαζδξ 

θςηυξ, ιε αηναοιαηζηέξ ζζαβυκεξ & αηνμδέηηδ βζα οπμδμπή δζαεενιίαξ, ιε ιδπακζζιυ πενζζηνμθήξ 360* 

ιμζνχκ. 

iii) Έκα ηονηυ ραθίδζ δζαιέηνμο ιαφνμο ζηοθεμφ 5mm βζα απμθοβή ακηακάηθαζδξ θςηυξ, πμο κα 

δζαηδνεί ηδκ ίδζα δοκαηυηδηα ημπήξ ζε υθμ ημ ιήημξ ηςκ ζζαβυκςκ & κα θένεζ αηνμδέηηδ βζα οπμδμπή 

δζαεενιίαξ, ιε ιδπακζζιυ πενζζηνμθήξ 360* ιμζνχκ. 

iv) εη ηνμηάν ιε ιζα θυβπδ (ζπήιαημξ κοζηενζμφ) ηαζ δομ δζαθακείξ ηάκμοθεξ δζαιέηνμο 5/11mm 

ακηίζημζπα, ιε  απμννμθδηζημ  ζπυββμ, ιε ηέζζενζξ ααθαίδεξ ζηεβακμπμίδζδξ βζα ελαζθάθζζδ επανημφξ 

πκεοιμπενζηυκεμο ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ επέιααζδξ , αηναοιαηζηυ ηάθοιια αζθαθείαξ ηδξ θυβπδξ ηαζ 

ιδπακζζιυ μπθζζιμφ ηαζ επακαθμνάξ ηδξ, δπδηζηή ηαζ μπηζηή επζαεααίςζδ ηδξ εέζδξ ηδξ αζθάθεζαξ, ιε 

εκζςιαηςιέκμ ζηαεενμπμζδηή ηαζ εκζςιαηςιέκμ ιεζςηήνα ιε δοκαηυηδηα αθαίνεζδξ αοημφ, ιε δφμ εέζεζξ 

ζηαεενμπμίδζδξ δζαιέζμο νάιιαημξ. Σμ άηνμ ηδξ ηάκμοθαξ κα είκαζ μαάθ ζπδιαηίγμκηαξ βςκία 45* 

ιμζνχκ. 

v) εη ηνμηάν ιε ιζα θυβπδ (ζπήιαημξ κοζηενζμφ) ηαζ δομ δζαθακείξ ηάκμοθεξ δζαιέηνμο 5mm 

ακηίζημζπα, ιε ααθαίδα αένμξ, ιε ηέζζενζξ ααθαίδεξ ζηεβακμπμίδζδξ βζα  ηδκ απμθοβή απχθεζαξ 

πκεοιμπενζηυκεμο ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ επέιααζδξ, ιε ιδπακζζιυ δζαηήνδζδξ ημο ζηεζθεμφ ζηδ ηάκμοθα, 

αηναοιαηζηυ ηάθοιια αζθαθείαξ ηδξ θυβπδξ ηαζ ιδπακζζιυ μπθζζιμφ ηαζ επακαθμνάξ ηδξ ιε δπδηζηή ηαζ 

μπηζηή επζαεααίςζδ ηδξ εέζδξ ηδξ αζθάθεζαξ, ιε  ζπμββχδδ απμννμθδηζηυ δαηηφθζμ ζημ εζςηενζηυ ηδξ 

ηεθαθήξ ηδξ ηάκμοθαξ, βζα ημκ  πενζμνζζιυ ηδξ ηδθίδςζδξ πμο πνμηαθείηαζ ηαηά ηδκ επακεζζαβςβή ηδξ 

ηάιεναξ/ενβαθείςκ, ιε ηεπκμθμβία ηαηεοεοκυιεκδξ εζζαβςβήξ ενβαθείςκ ζηδκ ηεθαθή ηδξ ηάκμοθαξ,  ιε 

εκζςιαηςιέκμ ζηαεενμπμζδηή ηαζ δφμ εέζεζξ ζηαεενμπμίδζδξ δζαιέζμο νάιιαημξ, ζε δζαθμνεηζηά ιήηδ. 

Σμ άηνμ ηδξ ηάκμοθαξ κα είκαζ μαάθ ζπδιαηίγμκηαξ βςκία 45* ιμζνχκ. 

vi) Bεθυκεξ πκεοιμπενζημκαίμο ιήημοξ 120mm, ιε ααθαίδα αένμξ, ιε μπηζηυ ιδπακζζιυ αθθαβήξ 

πνχιαημξ ηαηά ηδκ εζζαβςβή ηαεχξ, δπδηζηή επζαεααίςζδ εζζαβςβήξ ηαζ δοκαηυηδηα επζπθέμκ μπηζηήξ 

επζαεααίςζδξ ιε πνήζδ μνμφ δζαιέζμο Palmer test. 

vii) Ώοηυιαηo εκδμζημπζηυ ενβαθείμ απμθίκςζδξ αββείςκ ιε πενζζηνεθυιεκμ ζηεζθευ 360* ιμζνχκ, 

εθμδζαζιέκα ιε 20 clips ηζηακίμο ιεζαίμο / ιεβάθμο ιεβέεμοξ, ιε δζάιεηνμ ζηεζθεμφ 10mm, ιε έκα ζηάδζμ 

θυνηζζδξ-πονμδυηδζδξ ηαζ ιδπακζζιυ αζθαθμφξ ζοβηνάηδζδξ ημο clip ζηζξ ζζαβυκεξ ημο ενβαθείμο, ιε 

δοκαηυηδηα ελαβςβήξ ημο ενβαθείμο απυ ημ ηνμηάν ιε ή πςνίξ ηθζπ ζηζξ ζζαβχκεξ ημο ενβαθείμο. Σμ ιήημξ 

ημο ηθεζζημφ ηθζπ κα είκαζ πάκς 8,5mm. Με πνςιαηζηή έκδεζλδ ιεηνδηή ηςκ ηεθεοηαίςκ ηνζχκ ηθζπ ζηδκ 

εονίδα ηδξ θααίδαξ. 

 ΐ). Λαπανμζημπζηυ ζεη ενβαθείςκ πμο κα πενζθαιαάκεζ: 

i).  Έκα πθήνεξ ηνμηάν δζαιέηνμο 5-11mm ηαζ ιία επζπθέμκ ηάκμοθα δζαιέηνμο 11mm ιε αζπιδνυ άηνμ 

ζπήιαημξ κοζηενζμφ V αιθίπθεονδξ ημπήξ, 100mm δζαθακή νααδςηή ηάκμοθα βζα ζηαεενμπμίδζδ, 
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θμλεοιέκμο άηνμο ηαζ αηναοιαηζηυ ηάθοιια αζθαθείαξ ηδξ θυβπδξ ιε δοκαηυηδηα αθαίνεζδξ άκς ιένμοξ 

βζα ελαβςβή παναζηεοάζιαημξ ιε ημιαίμ αζθαθείαξ. Να δζαεέηεζ δζπθή ααθαίδα αενμζηεβακυηδηαξ ιε 

ηάκμοθα CO2 ηνζχκ δνυιςκ. 

ii).  Έκα πθήνεξ ηνμηάν ηαζ ιία επζπθέμκ ηάκμοθα δζαιέηνμο 5mm, ιε αζπιδνυ άηνμ ζπήιαημξ κοζηενζμφ V 

αιθίπθεονδξ ημπήξ, 100mm δζαθακή νααδςηή ηάκμοθα βζα 

ζηαεενμπμίδζδ, θμλεοιέκμο άηνμο ηαζ αηναοιαηζηυ ηάθοιια αζθαθείαξ ηδξ θυβπδξ. Να δζαεέηεζ δζπθή 

ααθαίδα αενμζηεβακυηδηαξ ιε ηάκμοθα CO2 ηνζχκ δνυιςκ. 

iii).  Μζα αεθυκδ Verres 120 mm. 

iv).  Βνβαθείμ εκδμζημπζηήξ απμθίκςζδξ δζαιέηνμο 10mm, ιε δομ λεπςνζζηά ζηάδζα θεζημονβίαξ (θυνηζζδξ 

ηαζ ημπμεέηδζδξ ημο ηθίπ) ηαζ δφμ θεζημονβζηέξ ζηακδάθεξ, ιδπακζζιυ μ μπμίμξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα 

θυνηςζδξ ημο ηθζπ ηζ υηακ οπάνπεζ ζζηυξ εκδζάιεζα ζηζξ ζζαβυκεξ, ιε 15 ηθζπ ηζηακίμο ιεβάθμο ιεβέεμοξ ιε 

εβηάνζζεξ αοθαηχζεζξ βζα ιεβαθφηενδ αζθάθεζα ηαζ απμθοβή μθίζεδζδξ ημο ζζημφ απυ ημ ηθζπ. 

v).  Έκα ηονηυ ραθίδζ δζαιέηνμο 5mm ορδθήξ, ημπηζηήξ ζηακυηδηαξ, πθήνςξ ιμκςιέκμ ιέπνζ ημ άηνμ ημο, 

ιε δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ιε ηαθχδζμ ιμκμπμθζηήξ δζαεενιίαξ. 

vi).  Αομ αηναοιαηζηέξ θααίδεξ ζφθθδρδξ ιμκςιέκεξ δζαιέηνμο 5mm, πθήνςξ ιμκςιέκεξ ιέπνζ ημ άηνμ 

ημοξ, ιε ζφζηδια ηθεζδχιαημξ εη ηςκ μπμίςκ δ ιία ζζπονή ηαζ δ δεφηενδ αηναοιαηζηή. 

vii).  Έκα δζαπςνζζηή ζζηχκ δζαιέηνμο 5mm, ιε ηονηά άηνα, πθήνςξ ιμκςιέκμ ιέπνζ ημ άηνμ ημο ηαζ 

δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ιε ηαθχδζμ ιμκμπμθζηήξ δζαεενιίαξ. 

viii).  Λαπανμζημπζηή πθφζδ ακαννυθδζδ 5mm. 

 

7. εη θαπανμζημπζηήξ ζηςθδημεζδεηημιήξ. 

Λαπανμζημπζηυ ζεη θααίδςκ πμο κα πενζθαιαάκεζ: 

i).               Μία θααίδα  ζφθθδρδξ ιε ιδπακζζιυ ηθεζζίιαημξ ζζαβυκςκ ακάθμβα ιε ημ πάπμξ ημο ζζημφ & 

ιδπακζζιυ ηθεζδχιαημξ ηδξ θααήξ ζε δφμ ζηάδζα, δζαιέηνμο ιαφνμο  ζηοθεμφ 5mm  ιε ιδπακζζιυ 

πενζζηνμθήξ 360* ιμζνχκ ηαζ δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ δζαεενιίαξ. 

 

ii).       Έκα ηονηυ ραθίδζ δζαιέηνμο ιαφνμο ζηοθεμφ 5mm βζα απμθοβή ακηακάηθαζδξ θςηυξ, πμο κα 

δζαηδνεί ηδκ ίδζα δοκαηυηδηα ημπήξ ζε υθμ ημ ιήημξ ηςκ ζζαβυκςκ & κα θένεζ αηνμδέηηδ βζα οπμδμπή 

δζαεενιίαξ, ιε ιδπακζζιυ πενζζηνμθήξ 360* ιμζνχκ. 

iii).         Σνμηάν ημζθίαξ, δζαθακή ζε υθμ ημοξ ημ ιήημξ, ιε ζπμββχδδ απμννμθδηζηυ δαηηφθζμ ζημ 

εζςηενζηυ ηδξ ηεθαθήξ ηδξ ηάκμοθαξ, βζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ ηδθίδςζδξ πμο πνμηαθείηαζ ηαηά ηδκ 

επακεζζαβςβή ηδξ ηάιεναξ/ενβαθείςκ, ιε ηέζζενζξ ααθαίδεξ ζηεβακμπμίδζδξ βζα ηδκ απμθοβή απχθεζαξ 

πκεοιμπενζηυκεμο ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ επέιααζδξ, θυβπδ ζπήιαημξ κοζηενζμφ, ιε αηναοιαηζηυ ηάθοιια 

αζθάθεζαξ ηδξ θυβπδξ, ιε ιδπακζζιυ μπθζζιμφ ηαζ επακαθμνάξ ηδξ ηαζ δπδηζηή ηαζ μπηζηή επζαεααίςζδ ηδξ 

εέζδξ ηδξ αζθάθεζαξ, ιε ηεπκμθμβία ηαηεοεοκυιεκδξ εζζαβςβήξ ενβαθείςκ ζηδκ ηεθαθή ηδξ ηάκμοθαξ, ιε 

εκζςιαηςιέκμ ζηαεενμπμζδηή ηαζ δφμ εέζεζξ ζηαεενμπμίδζδξ δζαιέζμο νάιιαημξ ηαζ ημ άηνμ ηδξ 

ηάκμοθαξ κα είκαζ μαάθ ζπδιαηίγμκηαξ βςκία 45* ιμζνχκ. ε ιεβέεδ 10/11mm, ιε ιήημξ ζηεζθεμφ 100mm. 

iv).                εη ηνμηάν ιε ιζα θυβπδ (ζπήιαημξ κοζηενζμφ) ηαζ δομ δζαθακείξ ηάκμοθεξ δζαιέηνμο 

5/11mm ακηίζημζπα,ιε απμννμθδηζημ ζπμββμ, ιε ηέζζενζξ ααθαίδεξ ζηεβακμπμίδζδξ βζα ελαζθάθζζδ 

επανημφξ πκεοιμπενζηυκεμο ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ επέιααζδξ , αηναοιαηζηυ ηάθοιια αζθαθείαξ ηδξ 

θυβπδξ ηαζ ιδπακζζιυ μπθζζιμφ ηαζ επακαθμνάξ ηδξ, δπδηζηή ηαζ μπηζηή επζαεααίςζδ ηδξ εέζδξ ηδξ 

αζθάθεζαξ, ιε εκζςιαηςιέκμ ζηαεενμπμζδηή ηαζ εκζςιαηςιέκμ ιεζςηήνα ιε δοκαηυηδηα αθαίνεζδξ 

αοημφ, ιε δφμ εέζεζξ ζηαεενμπμίδζδξ δζαιέζμο νάιιαημξ. Σμ άηνμ ηδξ ηάκμοθαξ κα είκαζ μαάθ 

ζπδιαηίγμκηαξ βςκία 45* ιμζνχκ. 

v).             Bεθυκα πκεοιμπενζημκαίμο ιήημοξ 120mm, ιε ααθαίδα αένμξ, ιε μπηζηυ ιδπακζζιυ αθθαβήξ 

πνχιαημξ ηαηά ηδκ εζζαβςβή ηαεχξ, δπδηζηή επζαεααίςζδ εζζαβςβήξ ηαζ δοκαηυηδηα επζπθέμκ μπηζηήξ 

επζαεααίςζδξ ιε πνήζδ μνμφ δζαιέζμο Palmer test. 

vi).            Αφμ Βκδμζημπζηέξ εδθζέξ πμθοδζμλακυκδξ, Νμ 0 ιε ιήημξ νάιιαημξ 45cm. 
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8.  Λαπανμζημπζηή θααίδα ζφθθδρδξ ηφπμο Babcock, δζαιέηνμο 5mm, ιήημοξ 33cm, ιε ενβμκμιζηυ 

ιδπακζζιυ αζθαθμφξ ηθεζδχιαημξ θααήξ δφμ θάζεςκ, ιε αφλδζδ ηδξ δφκαιδξ ζοβηνάηδζδξ ημο ζζημφ ιε 

πνμμδεοηζηή πίεζδ ηδξ πεζνμθααήξ υηακ ηθεζδχζεζ ηαζ ιε πενζζηνεθυιεκμ ιμκςιέκμ δθεηηνζηά ζηεζθευ. 

9. Λαπανμζημπζηή θααίδα ζφθθδρδξ ηεθαθήξ ηοηθζημφ ακαζημιςηήνα, δζαιέηνμο  10mm, ιε 

πενζζηνεθυιεκμ ιμκςιέκμ δθεηηνζηά ζηεζθευ, ιε ενβμκμιζηυ ιδπακζζιυ αζθαθμφξ ηθεζδχιαημξ θααήξ δφμ 

θάζεςκ. 

10.  Δκδμζημπζηυξ ανυβπμξ ιζαξ πνήζεςξ ( ΛΟΤΠΒ ). 

Βκδμζημπζηέξ εδθζέξ πμθοβθαηηίκδξ,   Ν* 0 ιε ιήημξ νάιιαημξ 45cm. 

Βκδμζημπζηέξ εδθζέξ πμθοβθαηηίκδξ,   Ν* 2/0 ιε ιήημξ νάιιαημξ 45cm. 

Βκδμζημπζηέξ εδθζέξ πμθοδζμλακυκδξ, Ν* 0  ιε ιήημξ νάιιαημξ 45cm. 

 

11.  α). Ηθεηηνμηίκδημξ ανενςηυξ επακαθμνηζγυιεκμξ ημπημνάπηδξ, ιεβέεμοξ   45mm, 60mm 

δζαιέηνμο 12 mm, ιε ιήηδ ζηεζθεμφ 28cm, 34cm & 44cm, ιε εκζςιαηςιέκδ θάια ζημ ζηέθεπμξ ημο 

ενβαθείμο απυ ακμλείδςημ αηζάθζ 420. Να δέπεηαζ ηαζέηεξ ιε ηθζπξ απυ ηζηάκζμ βζα 6 δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ 

ζζηχκ (απυ 0,75mm έςξ 2,3mm). Βνβμκμιζηυ ζπεδζαζιυ ηδξ θααήξ βζα πνήζδ ιε ημ έκα πένζ ηαζ ιδπακζζιυ 

άνενςζδξ ζηοθεμφ βζα βςκίςζδ ενβαθείμο ιέπνζ ηαζ 45* ιμζνχκ.  Nα δζένπμκηαζ απυ ηνμηάν δζαιέηνμο 

12mm. Ο ιδπακζζιυξ πονμδυηδζδξ κα πναβιαημπμίείηαζ ιε ηδκ πνήζδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ βζα ηδκ 

εθαπζζημπμίδζδ μπμζαζδήπμηε αημφζζαξ ηίκδζδξ πμο πζεακχκ κα ηναοιαηίζεζ παναηείιεκμοξ ζζημφξ. 

 

       α). Ώκηαθθαηηζηέξ ηαζέηεξ, πςνίξ ημπηζηή θάια, ιε εζδζηή αηναοιαηζηή επζθάκεζα ζοβηνάηδζδξ ζζημφ 

ζηζξ ζζαβυκεξ ημο ενβαθείμο ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πονμδυηδζδξ βζα μιμζυιμνθδ βναιιή ζονναθήξ, ιε 

ηνζπθή βναιιή ζονναθήξ εηαηένςεεκ ηδξ βναιιήξ δζαημιήξ, ιε ιήημξ 45mm, 60mm βζα αββεζαημφξ, 

ηακμκζημφξ - θεπημφξ,  παπείξ ηαζ πμθφ παπείξ ζζημφξ. 

               i). Γζα αββεζαημφξ ζζημφξ ιε φρμξ ηθεζζημφ ηθζπ 1mm. 

   ii).  Γζα θεπημφξ ζζημφξ ιε φρμξ ηθεζζημφ ηθζπ 1,5mm. 

  iii).  Γζα εκδζάιεζμοξ ζζημφξ ιε φρμξ ηθεζζημφ ηθζπ 1,8mm. 

  iv).  Γζα παπείξ ζζημφξ ιε φρμξ ηθεζζημφ ηθζπ 2mm. 

 

       12.  α). φζηδια πθφζδξ – έηπθοζδξ ηαζ δζαεενιίαξ απμηεθμφιεκμ απυ ιία θααή ηαζ έκακ ζηεζθευ, ιε 

πζζημθμεζδή θααή, κα θένμοκ ηδκ δοκαηυηδηα εκενβμπμίδζδξ ηδξ δζαεενιίαξ απυ ημ πένζ, κα είκαζ ζοιααηέξ 

ιε υθμοξ ημοξ ηφπμοξ ζοζηεοχκ δθεηηνμδζαεενιίαξ ηαζ πθφζδξ ακαννυθδζδξ ηαζ κα δζαεέημοκ δελί ημιαίμ 

ακαννυθδζδξ ζε πζζημθμεζδή ιμνθή θααήξ βζα ηαθφηενδ ενβμκμιία. Οζ ζηεζθεμί κα είκαζ πενζζηνεθυιεκμζ, 

κα πανέπμοκ εονεία βηάια άηνςκ (άβηζζηνμ, 90* ιμζνχκ, δελζάξ βςκίαξ, ζπάημοθαξ, αηίδαξ, ιε οπμδμπή βζα 

laser ηαεχξ ηαζ απθήξ πθφζδξ- έηπθοζδξ ηαζ πενζζοθθμβήξ θίεςκ), δζαιέηνμο 5 & 10mm ηαζ ιήημοξ 34 & 

29cm, κα ιπμνμφκ κα πνμζανιυγμκηαζ πάκς ζηδκ ίδζα θααή ζηδκ ίδζα επέιααζδ ηαζ  ημ άηνμ ημοξ κα έπεζ 

ηδκ δοκαηυηδηα κα απμζφνεηαζ πθήνςξ ιέζα ζημ ζηεζθευ βζα απμθοβή ηναοιαηζζιμφ ζζημφ ή μνβάκμο. 

                α). Άβηζζηνμ: δζάιεηνμξ 5mm, ιήημξ 34cm. 

 

   13. Δκδμζημπζημί ηονημί ηοηθζημί ακαζημιςηήνεξ 25mm ,29mm, 31mm, 33mm ιήημοξ ζηοθεμφ 

18cm, ιε φρμξ ακμζπημφ ηθζπ 5,5mm ιε ιδπακζζιυ εθέβπμο αζθαθμφξ πονμδυηδζδξ ιέζς πθαζηζηήξ 

νμδέθαξ ζηδκ ηεθαθή, ιε ζζπονά ηθζπξ απυ ηνάια ηζηακίμο, ιε εζδζηή ακηζμθζζεδηζηή θααή βζα ιεβαθφηενδ 

αζθάθεζα ηαηά ηδκ πονμδυηδζδ, ιε ηεπκμθμβία νοειζγυιεκδξ ζφβηθεζζδξ ηθζπ απυ 1 - 2,5mm βζα υθμοξ 

ημοξ ηφπμοξ ζζηχκ. 

 

    14.  Δκδμζημπζηυξ ζάημξ πενζζοθθμβήξ παναζηεοαζιάηςκ, ζηοθευ              δζαιέηνμο 10-11mm, ιε δφμ 

ζηάδζα θεζημονβίαξ, α). εζζαβςβή ηαζ έηηαζδ ιε δφμ ιεηαθθζηά εθάζιαηα βζα άκμζβια ημο ζάημο ηαζ 

εοημθία εζζαβςβήξ ημο οθζημφ πνμξ αθαίνεζδ ηαζ α). ιε αηναοιαηζηυ ιδπακζζιυ ηθεζζίιαημξ ημο ζάημο ιε 
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ημνδυκζ. Καηαζηεοή ζάημο ζζπονυ, ακεεηηζηυ οθζηυ βζα απμθοβή δζαννμχκ , ιέβζζηδ πςνδηζηυηδηα ιέπνζ 

225ml ηαζ δοκαηυηδηα επακαημπμεέηδζδξ ημο εθυζμκ πνεζαζηεί. 

 

   15.  Δκδμζημπζηυξ αηναοιαηζηυξ απςεδηήναξ πανεβποιαηζηχκ μνβάκςκ 12mm. 

 

   16. Καθχδζμ – θίθηνμ πανμπήξ C02 απμζηεζνςιέκμ ιζαξ πνήζεςξ πνμζανιμζιέκμ υθεξ ηζξ  ζοζηεοέξ 

πανμπήξ πκεοιμκμπενζημκασημφ αενίμο CO2.  

 

   17. φζηδια ιζαξ μπήξ Λαπανμζημπζηήξ Υεζνμονβζηήξ, ακηζηαεζζηά ηδ ιέπνζ ηχνα ιμνθή ηδξ 

θαπανμζηυπδζδξ. Βζδζηυηενα, ιε ηδ ιέεμδμ αοηή ακηζηαείζηακηαζ δ πνήζδ ηνζχκ ή πενζζζμηένςκ ηνμηάν 

πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζφιθςκα ιε ηδ ζοιααηζηή θαπανμζηυπδζδ, ιε εκζςιαηςιέκμ ιεζςηήνα απυ βέθδ 

βζα ιέβζζηδ αενμζηεβακυηδηα. Να είκαζ ιεηααθδηήξ δζαιέηνμο 12 - 25mm. Να δζαεέηεζ δομ ααθαίδεξ CO2 

ιζα βζα ηδκ εζζαβςβή ηαζ ιζα βζα ηδκ ελαβςβή. Να δζαηίεεηαζ ιε αηναοιαηζηυ εζζαβςβέα πμο δζδκίγεζ ημοξ 

ζζημφξ πςνίξ κα ηναοιαηίγεζ. Nα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ επέιααζδξ κα λεημοιπχζεζ ημ 

ηιήια ημο trocar πμο ανίζηεηε έλς απυ ημκ αζεεκή, βζα κα ιπμνεί μ πνήζηδξ ζαηνυξ κα αθαζνεί ημ 

παναζηεφαζια απυ ηδκ ημζθζαηή πχνα, πςνίξ κα αθαζνεεεί ημ trocar. Να έπεζ εκζςιαηςιέκμ ζημ trocar έκα 

εζδζηυ δαπηοθίδζ βζα εφημθδ ηαζ αζθαθή ελαβςβή ημο απυ ημκ αζεεκή. Να είκαζ ιζαξ πνήζδξ 

απμζηεζνςιέκμ. 

     α). Να δζαηίεεηαζ ιε ηνία εφηαιπηα ηακάθζα δζαιέηνμο 12mm, 5mm, 5mm. 

     α). Με ηέζζενα εφηαιπηα ηακάθζα δζαιέηνμο 15mm, 10mm, 10mm, 5mm  

 

    18. α). Αζπμθζηή Λααίδα οβηυθθδζδξ ηαζ Αζαημιήξ αββείςκ έςξ ηαζ 7mm, αοηυιαηδ μθμηθήνςζδ ημο 

ηφηθμο απμθίκςζδξ, ιε ηονηά άηνα ιήημοξ 38mm ηαζ εκζςιαηςιέκδ ημπηζηή θάια, ηθείδςια πεζνμθααήξ, 

λεπςνζζηά ημιαία εκενβμπμίδζδξ ηαζ ημπήξ, ιήημοξ 20cm ηαζ ηεπκμθμβία πνμζανιμγυιεκδξ εκένβεζαξ ζημκ 

ζζηυ ιε πθήνδ πενζζηνμθή ζηεζθεμφ 360* ιμζνχκ ηαζ εκζςιαηςιέκμ ηαθχδζμ.   

 

           α).  Βνβαθείμ Αζπμθζηήξ εκένβεζαξ βζα οβηυθθδζδ ηαζ Αζαημιή αββείςκ έςξ ηαζ 7mm, δζαιέηνμο 

5mm ηαζ ιήημοξ 37cm, ιε πθήνδ πενζζηνμθή 360* ιμζνχκ, ιε αοηυιαηδ μθμηθήνςζδ ημο ηφηθμο 

απμθίκςζδξ ηαζ δπδηζηή επζαεααίςζδ, ιε ηονηά άηνα ιήημοξ 24mm ηαζ εκζςιαηςιέκδ ημπηζηή θάια, 

ηθείδςια πεζνμθααήξ, λεπςνζζηά ημιαία εκενβμπμίδζδξ ηαζ ημπήξ, ιε άκμζβια ζζαβυκςκ 17,2mm βζα 

πεζνζζιυ ιεβάθςκ ζζηχκ ηαζ ηεπκμθμβία πνμζανιμγυιεκδξ εκένβεζαξ ζημκ ζζηυ.  

 

              β).  Ώζιμζηαηζηυ ραθίδζ οπενήπςκ ακμζπηήξ επέιααζδξ ιήημοξ 9 cm ιε δοκαηυηδηα απμθίκςζδξ 

αββείςκ δζαιέηνμο έςξ 5mm, ιε ηεπκμθμβία πνμζανιμγυιεκδξ εκένβεζαξ ζημκ ζζηυ, πανέπμκηαξ έηζζ ζηδ 

βεκκήηνζα ηδ δοκαηυηδηα κα δζαιμνθχκεζ ηδκ πανμπή ζζπφμξ, ιε δοκαηυηδηα εκενβμπμίδζδξ απυ ημ πένζ 

(εκζςιαηςιέκμ Hand Activation) πςνίξ ηδκ ακάβηδ πνήζδξ πνμζανιμβέα. Με ηονηή θεπίδα ηζηακίμο δ 

μπμία πάθθεηαζ ιε επζιήηδ ηίκδζδ ζε ζοπκυηδηα 55,5kHz ηαζ ιε δπδηζηή επζαεααίςζδ ηαηά ηδκ ιεηααμθή 

ηδξ πνμζανιμγυιεκδξ εκένβεζαξ. Με ζηεζθευ αθμοιζκίμο βζα ιυκςζδ ηαζ ζςζηή ηαηακμιή ζημ αάνμξ.  

 

             δ).  Βνβαθείμ Τπενήπςκ βζα αζιυζηαζδ – δζαημιή αββείςκ έςξ ηαζ 7mm, βζα πνήζδ ζε ακμζηηέξ ή 

θαπανμζημπζηέξ πεζνμονβζηέξ επειαάζεζξ, ιε ηεπκμθμβία πνμζανιμγυιεκδξ εκένβεζαξ ζημκ ζζηυ, 

πανέπμκηαξ έηζζ ζηδ βεκκήηνζα ηδ δοκαηυηδηα κα δζαιμνθχκεζ ηδκ πανμπή ζζπφμξ,  ιήημοξ ζηοθεμφ 23cm 

δζαιέηνμο 5mm, δοκαηυηδηα πενζζηνμθήξ 360* ιμζνχκ (πςνίξ ηδκ ακάβηδ πνήζδξ πνμζανιμβέα). Να 

δζαεέηεζ θεπίδα ηζηακίμο, ηονημφ άηνμο δ μπμία πάθθεηαζ ιε επζιήηδ ηίκδζδ, ζε ζοπκυηδηα 55,5 Khz ηαζ 

δπδηζηή επζαεααίςζδ ηαηά ηδκ ιεηααμθή ηδξ πνμζανιμγυιεκδξ εκένβεζαξ. 

 

              ε). Βνβαθείμ Τπενήπςκ βζα αζιυζηαζδ – δζαημιή αββείςκ έςξ ηαζ 7mm, βζα πνήζδ ζε ακμζηηέξ ή 

θαπανμζημπζηέξ πεζνμονβζηέξ επειαάζεζξ, ιε ηεπκμθμβία πνμζανιμγυιεκδξ εκένβεζαξ ζημκ ζζηυ, 
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πανέπμκηαξ έηζζ ζηδ βεκκήηνζα ηδ δοκαηυηδηα κα δζαιμνθχκεζ ηδκ πανμπή ζζπφμξ,  ιήημοξ ζηοθεμφ 36cm 

δζαιέηνμο 5mm, δοκαηυηδηα πενζζηνμθήξ 360* ιμζνχκ (πςνίξ ηδκ ακάβηδ πνήζδξ πνμζανιμβέα). Να 

δζαεέηεζ θεπίδα ηζηακίμο, ηονημφ άηνμο δ μπμία πάθθεηαζ ιε επζιήηδ ηίκδζδ, ζε ζοπκυηδηα 55,5 Khz ηαζ 

δπδηζηή επζαεααίςζδ ηαηά ηδκ ιεηααμθή ηδξ πνμζανιμγυιεκδξ εκένβεζαξ. 

           ζη). Βνβαθείμ Πνμδβιέκδξ Βκένβεζαξ Τπενήπςκ ιζαξ πνήζεςξ   βζα αζιυζηαζδ - δζαημιή αββείςκ 

έςξ 7mm ιε εκενβμπμίδζδ απυ ημ πένζ ιε ηεπκμθμβία πνμζανιμγυιεκδξ εκένβεζαξ ζημκ ζζηυ, ιήημξ 

ζηοθεμφ 36cm δζάιεηνμ 5mm δοκαηυηδηα πενζζηνμθήξ 360* ιμζνχκ ( πςνίξ ηδκ ακάβηδ πνήζδ 

πνμζανιμβέα ) ηαζ εκζςιαηςιέκμ ηαθχδζμ. Να δζαεέηεζ θεπίδα ηζηακίμο ηονημφ άηνμο πενίπμο 19mm  δ 

μπμία πάθθεηαζ ζε επζιήηδ ηίκδζδ ζε ζοπκυηδηα πενίπμο 55,5 KHz ηαζ δπδηζηή επζαεααίςζδ ηαηά ηδ 

ιεηααμθή ηδξ πνμζανιμγυιεκδξ εκένβεζαξ. 

             γ). Λααίδα δθεηηνμεενιζηήξ ζοβηυθθδζδξ ηαζ δζαημιήξ αββείςκ έςξ ηαζ 7 mm, ιε αοηυιαηδ 

μθμηθήνςζδ ημο ηφηθμο απμθίκςζδξ ζε 1-4 sec, πεζνμδζαηυπηδ, ηθείδςια πεζνμθααήξ ηαζ λεπςνζζηή 

ζηακδάθδ ιδπακζηήξ ημπήξ, ιήημοξ 18cm, ηονηέξ ζζαβχκεξ 14 ιμζνχκ ιε επίζηνςζδ κακμτθζημφ HMDSO 

ηαζ ιήημοξ 36mm. 

Γζα υθα ηα είδδ ημο α/α 18  μζ πνμζθένμοζεξ εηαζνείεξ κα ακαθένμοκ ζηδκ πνμζθμνά ημοξ υηζ ζε πενίπηςζδ 

ηαηαηφνςζδξ ηςκ εζδχκ πμο πνμζθένμοκ, εα πανέπμοκ ηαζ ημκ απαναίηδημ ζοκμδυ ελμπθζζιυ. 

19. α). Βνβαθείμ ηαεήθςζδξ πθέβιαημξ θαπανμζημπζηά ιε ζηοθευ 5mm ηαζ ιήημξ 36cm. Να πενζθαιαάκεζ 

12 απμννμθήζζια ηθζπ (πμθοδζμλακυκδξ/πμθοβθαηηίκδξ) ζπήιαημξ δζπθήξ άβηοναξ ιε δφμ ζδιεία 

ηαεήθςζδξ βζα αζθαθέζηενδ ζοβηνάηδζδ πθέβιαημξ. 

α). Βνβαθείμ ηαεήθςζδξ πθέβιαημξ θαπανμζημπζηά ιε ζηοθευ 5mm ηαζ ιήημξ 36cm. Να 

πενζθαιαάκεζ 25 απμννμθήζζια ηθζπ (πμθοδζμλακυκδξ/πμθοβθαηηίκδξ) ζπήιαημξ δζπθήξ άβηοναξ ιε δφμ 

ζδιεία ηαεήθςζδξ βζα αζθαθέζηενδ ζοβηνάηδζδ πθέβιαημξ. 

β). Βνβαθείμ ηαεήθςζδξ πθέβιαημξ ιε ηονηυ ζηοθευ 20cm. Να πενζθαιαάκεζ 20  απμννμθήζζια 

ηθίπ (πμθοδζμλακυκδ/πμθοβθαηηίκδ) ζπήιαημξ δζπθήξ άβηοναξ ιε δφμ ζδιεία ηαεήθςζδξ βζα αζθαθέζηενδ 

ζοβηνάηδζδ πθέβιαημξ. 

 20. Λαπανμζημπζηυ ενβαθείμ ζονναθήξ ιε πνήζδ νάιιαημξ ηφπμο ναπημιδπακήξ ιζαξ πνήζεςξ. Σμ 

ενβαθείμ κα είκαζ ηαηάθθδθμ ηαζ βζα ζοκεπυιεκδ ζονναθή. 

Ώκηαθθαηηζηέξ ηεθαθέξ βζα ημ ενβαθείμ ιε νάιιαηα υθςκ ηςκ ηφπςκ. 

 

21. φζηδια εζζυδμο βζα θαπανμζημπζηή πεζνμονβζηή ιζαξ μπήξ, απμηεθμφιεκμ απυ ιζα αάζδ ημπμεέηδζδξ 

ηνμηάν απμ βέθδ, ηέζζενα ηνμηάν δζαιέηνμο 5/10mm ιε εκζςιαηςιέκμ ιεηαηνμπέα ημκηά ιε ζφζηδια 

ηαεήθςζδξ ηαζ εκακ δζαζημθέα ημζθζαηχκ ημζπςιάηςκ ιε δομ δαηηφθζμοξ. 

 

22. φζηδια δζαπνςηηζηήξ επειααηζηήξ εκδμζηυπζζδξ ιε αενμζηεβέξ ηάθοια απμ βέθδ ημ μπμίμ κα 

επζδέπεηαζ 4 ηνμηάν.        

23.  Δνβαθείμ θαπανμζημπζηήξ οπμαμήεδζδξ. 

Λαπανμζημπζηυ ζφζηδια αενμζηεβμφξ εζζαβςβήξ ηδξ πεζνυξ ζηδκ ημζθζαηή πχνα, βζα οπμαμδεμφιεκδ 

θαπανμζημπζηή επέιααζδ, δζαιέηνμο 100mm. Να δζαεέηεζ εζδζηυ δαηηφθζμ δζαζημθήξ (LATEX FREE) ηαζ 

ηαπάηζ επζθάκεζαξ απυ GEL βζα δζαηήνδζδ ημο πκεοιμπενζημκαίμο, πςνίξ ηαιία απχθεζα. Να επζηνέπεζ 

απενζυνζζηεξ εζζαβςβέξ ηαζ ελαβςβέξ ηδξ πεζνυξ εκδμημζθζαηά, ηαεχξ ηαζ ηαοηυπνμκδ εζζαβςβή 

θαπανμζημπζηχκ ενβαθείςκ  

24. ΑΚΟ ΠΔΡΙΤΛΛΟΓΗ ΜΔ ΚΟΡΓΟΝΙ 

άημξ πενζζοθθμβήξ θίεςκ ή παναζηεοαζιάηςκ ιε δφμ ζηάδζα θεζημονβίαξ, ιε ζηεζθευ δζαιέηνμο 

10/11mm, αηναοιαηζηυ ιδπακζζιυ ηθεζζίιαημξ ημο ζάημο, ακεεηηζηυ οθζηυ βζα ηδκ απμθοβή δζαννμχκ, 

πςνδηζηυηδηαξ 250ml ηαζ 580ml. 

25. ΚΑΛΤΜΜΑ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΔΡΑ 

Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ακεεηηζηυ πθαζηζηυ δζαθακέξ οθζηυ, δζπθςιέκμ ηδθεζημπζηά χζηε κα 

επζηνέπεζ ηδκ άζδπηδ εθανιμβή ημο, 13*244cm, κα έπεζ ζημ άηνμ εκζςιαηςιέκδ αοημηυθθδηδ ηαζκία ηαζ 
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ηαθή εθανιμβή ζηδκ ημπμεέηδζδ ημο βφνς απυ ηδκ ηάιενα, κα είκαζ ηαηάθθδθμ βζα υθμοξ ημοξ ηφπμοξ 

ηάιεναξ ηαζ εκδμζημπίςκ ηαζ ιε δοκαηυηδηα αθθαβήξ εκδμζημπίμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ επέιααζδξ πςνίξ 

κα πανααζάγεηαζ δ ζηεζνυηδηα ημο πεδίμο ηαζ κα είκαζ εθμδζαζιέκμ ιε δζάηνδηδ άηνδ. 

 

TEXNIKE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΜΙΑ ΥΡΗΗ 

ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΙΚΟΤ- ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΟΤ  ΣΜΗΜΑΣΟ 

 

ε υθα ηα ακαθχζζια ιζαξ πνήζεςξ   πνέπεζ ηάεε ζοζηεοαζία κα πενζέπεζ έκηοπμ ιε ακαθοηζηέξ μδδβίεξ 

πνήζεςξ ,εκχ επίζδξ εα πνέπεζ κα ηαθφπημοκ υθμοξ ημοξ Βονςπαζημφξ ηαζ Αζεεκείξ ηακυκεξ αζθαθείαξ. 

 

26)Βεθυκδ ζηθδνμεεναπείαξ, ιζαξ πνήζδξ, εκδμζημπίςκ,21 ηαζ 22G ιε ιήημξ  αεθυκαξ 5mm, ιε ζςθήκα 

απυ ηεθθυκ δζαιέηνμο 2,3mm ηαζ ιήημοξ 230cm. Να δζαεέηεζ αζθαθέξ ηθείδςια ηαηά ηδκ είζμδμ ηαζ έλμδυ 

ηδξ ηφπμο push-pull. 

 

27)Λααίδεξ αζμρίαξ βαζηνμζημπίμο ιε ηαεεηήνα επζηαθοιέκμ απυ ηεθθυκ δζαιέηνμο 2,5 mm ηαζ  ιήημοξ 

160cm. Να πνμζθένμκηαζ ιε ηαζ πςνίξ αηίδα ,oval ιε ηαζ πςνίξ αηίδα,alligator ιε ηαζ πςνίξ αηίδα,jumbo . 

 

28) Λααίδεξ αζμρίαξ ημθμκμζημπίμο ιε ηαεεηήνα επζηαθοιέκμ απυ ηεθθυκ δζαιέηνμο 2,5 mm ηαζ  ιήημοξ 

230cm. Να πνμζθένμκηαζ ιε ηαζ πςνίξ αηίδα ,oval ιε ηαζ πςνίξ αηίδα,alligator ιε ηαζ πςνίξ αηίδα,jumbo . 

 

29) Βνυπμζ πμθοπεηημιήξ ιζαξ πνήζδξ ,ζοιααημί ιε ηδκ δζαεενιία  ERBE ICC 200, ιε πθεηηυ ζφνια 

ημπήξ ζε ηαεεηήνα επζηαθοιέκμ απυ ηεθθυκ δζαιέηνμο 2,3 mm ηαζ  ιήημοξ 230cm. Να δζαηίεεκηαζ ζε 

ακμίβιαηα 10, 15, 20, 25 ηαζ 30 cm. Να δζαεέημοκ ενβμκμιζηή, δζαααειζζιέκδ θααή ηφπμο three-ring. 

 

30) Βνυπμζ πμθοπεηημιήξ ιζαξ πνήζδξ ιε ιμκυ ζφνια ημπήξ (monofilament) ζε ηαεεηήνα επζηαθοιέκμ 

απυ ηεθθυκ δζαιέηνμο 2,3 mm ηαζ  ιήημοξ 230cm ηαζ ζοιααημί ιε ηδκ δζαεενιία  ERBE ICC 200. Να 

δζαηίεεκηαζ ζε ακμίβιαηα 10, 15, 20,25 ηαζ 30 cm. Να δζαεέημοκ ενβμκμιζηή, δζαααειζζιέκδ θααή ηφπμο 

three-ring.  

 

31) Λααίδα ζφθθδρδξ λέκςκ ζςιάηςκ-δίπηο. 

 Να δζαεέηεζ δζαθακέξ δίπηο ιέζα απυ ημ μπμίμ κα είκαζ εοδζάηνζημ ημ ζοθθδθεέκ ακηζηείιεκμ. Να δζαεέηεζ 

ηαεεηήνα απυ PTFE  δζαιέηνμο 2,5mm ηαζ ιήημοξ 230cm. Να δζαηίεεηαζ ζε δζαζηάζεζξ 30Υ60mm ηαζ 

40Υ75m. Να δζαηίεεκηαζ ηαζ ζε δζάιεηνμ ακμίβιαημξ 25 ηαζ 35 mm. 

 

32) Δπζζηυιζα βαζηνμζημπήζεςκ ιζαξ πνήζδξ ιε νοειζγυιεκμ θμονάηζ πενίδεζδξ απυ πμθοπνμποθέκζμ 

ιε άκμζβια βζα ημ εκδμζηυπζμ ιεβαθφηενμ ή ίζμ απυ 20Υ25 mm. Σμ θμονάηζ κα είκαζ ιεηααθδηήξ 

εθαζηζηυηδηαξ βζα ηδκ ηαθφηενδ εθανιμβή ηαζ άκεζδ ημο αζεεκμφξ. 

 

33) Παβίδεξ πμθοπυδςκ 1, 4 ηαζ 5 εέζεςκ πμο κα πνμζανιυγμκηαζ ιεηαλφ εκδμζημπίμο ηαζ ακαννυθδζδξ. 

Κάεε πμθφπμδαξ κα απμεδηεφεηαζ ζε λεπςνζζηή εέζδ.  

 

34) Μεθάκζ εκδμζημπζημφ ιανηανίζιαημξ ηςκ 5ml πνμθμνηςιέκμ ζε ζφνζββα. Δ ζφνζββα κα δζαεέηεζ 

νφβπμξ ιε ηθείδςια αζθαθείαξ luer-lock.  

Kοηίμ ηςκ  6 ηειαπίςκ  
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35) Γζαπςνζζιέκμ μοδέηενμ δθεηηνυδζμ ιζαξ πνήζδξ ηαζ ζοιααηυ ιε   

         δζαεενιία  ERBE ICC 200. 

 Kοηίμ ηςκ   50 ηειαπίςκ  

 

36) Καεεηήναξ πνμζοκανιμθμβδιέκμξ  ηθζπ ηζηακίμο ηφπμο  V ιζαξ πνήζδξ. 

Να δζαεέηεζ δφμ ζζαβυκεξ  

Να δζαηίεεηαζ ζε ιήηδ 1650mm ηαζ 2300mm 

Να έπεζ δοκαηυηδηα πενζζηνμθήξ 360 ιμίνεξ, δελζυζηνμθα ή ανζζηενυζηνμθα  

Να δζαεέηεζ πνμθμνηςιέκμ clip ηζηακίμο ιήημοξ 6mm ηαζ βςκίαξ ζζαβυκςκ 135 ιμίνεξ.  

Σμ clip ηζηακίμο κα δζαηίεεηαζ ζε ιήηδ ζζαβυκςκ 7,50mm ηαζ 9,5mm 

 

37) Πνμζοκανιμθμβδιέκμξ ηαεεηήναξ ανυπμξ πενίδεζδξ πμθφπμδςκ  

       M.X. Endo loop. Nα δζαηίεεηαζ ηαζ ζε δζάιεηνμ 30 mm. 

 

38) ΔΣ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΛΙΝΧΗ ΚΙΡΧΝ ΟΙΟΦΑΓΟΤ 

εη εκδμζημπζηήξ απμθίκςζδξ ηζνζχκ μζζμθάβμο MULTI BAND LIGATOR ηεζζάνςκ, έλζ ή δέηα (4,  6 ή 

10) δαηηοθίςκ απυ θοζζηυ εθαζηζηυ latex, βζα απμθίκςζδ μζζμθαβζηχκ ηζνζχκ ζηδκ βαζηνμ-μζζμθαβζηή 

ζοιαμθή ηαζ επάκς απυ αοηή, ηαηάθθδθμ βζα πμθθαπθέξ απμθζκχζεζξ ιε ιζα εζζαβςβή ημο εκδμζημπίμο.  

39) ΔΣ ΓΑΣΡΟΣΟΜΙΑ  

Πθήνεξ ζεη βαζηνμζημιίαξ ηφπμο έθλεςξ- PULL ζοκδοαζιέκδξ δζαδενιζηήξ-εκδμζημπζηήξ ημπμεέηδζδξ, 

απμηεθμφιεκμ απυ: 

• ςθήκα ζίηζζδξ απυ δζαθακή ζζθζηυκδ ορδθήξ πμζυηδηαξ ηαζ ακημπήξ, δζαιέηνμο 20 ή 24fr 

(εζςηενζηή δζάιεηνμξ 5.5mm) αθαζνμφιεκμ ελςηενζηά-ιδ εκδμζημπζηά πςνίξ ηδκ εζζαβςβή εκδμζημπίμο 

ιε πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ έθλεςξ, ιε εκδείλεζξ αάεμοξ ακά 2cm ηαζ έκδεζλδ ημο ζδιείμο ημπήξ-πνμζανιμβήξ 

ημο ακηάπημνα ζίηζζδξ, πεπθαηοζιέκμ αηηζκμζηζενυ άηνμ ζε ζπήια ημοθίπαξ βζα ηαθφηενδ ζοβηνάηδζή ημο 

ζημ ημίπςια ημο ζημιάπμο ηαζ εκζςιαηςιέκμ clip χζηε κα απμθεφβεηαζ δ παθίκδνμιδ νμή ηαηά ηδκ ζίηζζδ. 

Να θένεζ απμζπχιεκδ ηεθαθή ζίηζζδξ δφμ δνυιςκ ηφπμο «Τ» βζα ζίηζζδ ηαζ πμνήβδζδ θανιάηςκ, 

εκζςιαηςιέκδ πενζέθζλδ ακεεηηζημφ ζφνιαημξ ζημ θεπηυ-ηςκζηυ άηνμ ηαζ ακαημιζηυ πέθια ζζθζηυκδξ βζα 

ηδκ ηαεήθςζή ημο ζημ δένια ιε εζδζηυ ηαθχδζμ ζφζθζλδξ 

•  φνια εζζαβςβήξ ζδζαίηενδξ ακημπήξ, ιήημοξ 150cm, ηεηαιιέκμ, ιε επζηάθορδ Teflon  

•  ΐνυβπμ ζφθθδρδξ ιε εδηάνζ Teflon ηαζ εφπνδζηδ θααή πεζνζζιμφ εκυξ πενζμφ 3 δαηηφθςκ 

•  Κάθοιια έηεεζδξ πεζνμονβζημφ πεδίμο  

•  ςθδκίζημ ιε αεθυκα εζζαβςβήξ, 

•  Νοζηένζ, Γάγεξ, Φαθίδζ,  φνζββα 6cc, 

•  Πνμζανιμζηέξ ημο ζςθήκα ζίηζζδξ ιμκμφ ηαζ δζπθμφ αοθμφ (universal adapter, bolus adapter), 

•  Βλανηήιαηα αζθάθζζδξ-ζηενέςζδξ ημο ζςθήκα ζίηζζδξ (πμο δεκ απαζημφκ ναθέξ ζημ δένια) χζηε 

κα απμθεοπεεί ιεθθμκηζηή ιεηαηίκδζή ημο. 

 

εη ακηαθθαηηζημφ ηαεεηήνα βαζηνμζημιίαξ 

εη ακηαθθαηηζημφ ηαεεηήνα βαζηνμζημιίαξ ιε εκζςιαηςιέκμ ιπαθυκζ, δζαιέηνμο 14, 18 ή 24fr, απυ 

διζδζάθακδ ζζθζηυκδ ορδθήξ πμζυηδηαξ ηαζ ακημπήξ, βζα άιεζδ ημπμεέηδζδ πςνίξ ηδ πνήζδ εκδμζημπίμο. Ο 

ζςθήκαξ ζίηζζδξ κα θένεζ ελςηενζηή δζαβνάιιζζδ ακά 2cm βζα ηδκ εηηίιδζδ αάεμοξ, εκζςιαηςιέκδ 

ηεθαθή ζίηζζδξ 2 δνυιςκ βζα ζίηζζδ ηαζ πμνήβδζδ θανιάηςκ, εκζςιαηςιέκμ ιπαθυκζ ζηαεενμπμίδζδξ ηςκ 

20ml ακεεηηζηυ ζημ pH ημο ζημιάπμο ηαζ ακαημιζηυ πέθια ζζθζηυκδξ ιε εζδζηυ ηαθχδζμ ζφζθζλδξ βζα ηδκ 
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ηαεήθςζδ ημο ζημ δένια. Σμ ζεη κα πενζθαιαάκεζ υθα ηα απαναίηδηα ελανηήιαηα βζα ηδκ αζθαθή 

ζηενέςζή ημο ζημ ημίπςια ημο ζημιάπμο (πςνίξ ναθέξ ζημ δένια) ζοιπενζθαιαακμιέκςκ 2 πνμβειζζιέκςκ 

ζονίββςκ ηςκ 10ml βζα ηδκ δζάηαζδ ημο ιπαθμκζμφ ηαεχξ ηαζ θζπακηζηή αθμζθή. 

 

40)ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΓΙΑΣΟΛΗ ΑΥΑΛΑΙΑ ΟΙΟΦΑΓΟΤ 

Καεεηήναξ ιπαθυκζ δζαζημθήξ απαθαζίαξ μζζμθάβμο δζπθμφ αοθμφ ιζαξ πνήζδξ, ιε έβπνςιμ θένμκηα 

ηαεεηήνα ιήημοξ 75cm, ιε ηςκζηυ αηναοιαηζηυ άηνμ ηαζ αηηζκμζηζενέξ εκδείλεζξ πμο μνζμεεημφκ ηα άηνα 

ηαζ ημ ιέζμκ ημο ιπαθμκζμφ ηαζ εκζςιαηςιέκμ ιπαθυκζ ορδθήξ ακημπήξ ηαζ αηηζκζηήξ δφκαιδξ, ιήημοξ 

8cm, δζαιέηνμο 30 ηαζ 35mm. Nα πνδζζιμπμζείηαζ πάκς απυ πνμημπμεεηδιέκμ μδδβυ ζφνια Savary.   

 

 

 

ΑΝΑΛΧΙΜΑ  ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΗΔΧΝ 

ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΙΚΟΤ- ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΟΤ  ΣΜΗΜΑΣΟ 

 

ε υθα ηα ακαθχζζια πμθθαπθχκ πνήζεςκ  πνέπεζ ηάεε ζοζηεοαζία κα πενζέπεζ έκηοπμ ιε ακαθοηζηέξ 

μδδβίεξ πνήζεςξ ηαεανζζιμφ, απμθφιακζδξ ηαζ απμζηείνςζδξ, εκχ επίζδξ εα πνέπεζ κα ηαθφπημοκ υθμοξ 

ημοξ Βονςπαζημφξ ηαζ Αζεεκήξ ηακυκεξ αζθαθείαξ. 

 

41) ΛΑΒΙΓΔ  ΒΙΟΦΙΑ 

Να είκαζ πμθθαπθχκ πνήζεςκ, ιε ή πςνίξ αηίδα., δζαεέζζιεξ ζε ιήηδ 180 ηαζ 230 cm (βζα βαζηνμζηυπζμ 

ηαζ ημθμκμζηυπζμ), ηαεχξ ηαζ ζε δζάθμνμοξ ηφπμοξ  υπςξ short-oval spoon ιε πανάεονμ round spoon ιε 

πανάεονμ, spoon μδμκηςηέξ ιε πανάεονμ. 

Να έπμοκ ιήηδ ζζαβχκςκ 3, 4 ηαζ 5 mm,ζηέθεπμξ απυ ιεηαθθζηυ ζπζνάθ δζαιέηνμο 2,3mm  ηαζ 3,4mm. 

Να δζαεέημοκ ζοιπαβή ιεηαθθζηή θααή ηαζ κα ιπμνμφκ κα απμζηεζνςεμφκ ηαζ ζημκ ηθίαακμ αηιμφ (134μ C 

ηαζ 2 bar βζα 5 θεπηά) ηαζ αοηυ κα ακαβνάθεηαζ ζηα επίζδια ενβμζηαζζαηά prospectus. 

   

42)ΛΑΒΙΓΔ ΔΞΑΓΧΓΗ ΞΔΝΧΝ ΧΜΑΣΧΝ 

Να είκαζ πμθθαπθχκ πνήζεςκ, δζαεέζζιεξ ζε ιήηδ 180 ηαζ 230 cm (βζα βαζηνμζηυπζμ ηαζ 

ημθμκμζηυπζμ),ηαεχξ ηαζ ζε δζάθμνμοξ ηφπμοξ  υπςξ alligator, rat tooth, peg, ιε επζηάθορδ ζζαβχκςκ ιε 

θάζηζπμ,  . 

Να έπμοκ ζηέθεπμξ απυ ιεηαθθζηυ ζπζνάθ δζαιέηνμο 2,3mm, δζαεέημοκ ζοιπαβή ιεηαθθζηή θααή ηαζ κα  

ιπμνμφκ κα απμζηεζνςεμφκ ηαζ ζημκ ηθίαακμ αηιμφ (134μ C ηαζ 2 bar βζα 5 θεπηά) ηαζ αοηυ κα 

ακαβνάθεηαζ ζηα επίζδια ενβμζηαζζαηά prospectus. 

 

43)ΚΑΛΑΘΙΑ ΔΞΑΓΧΓΗ ΞΔΝΧΝ ΧΜΑΣΧΝ 

Να είκαζ πμθθαπθχκ πνήζεςκ,κα δζαηίεεκηαζ ζε ιήημξ  230 cm , ηαεχξ ηαζ ζε δζάθμνμοξ ηφπμοξ  υπςξ 

ελαβςκζηά ή ζπζνάθ, ζε άκμζβια 20 ηαζ 30 mm. 

Να έπμοκ ζηέθεπμξ απυ ηεθθυκ δζαιέηνμο 2,3mm. 

Να δζαεέημοκ ζοιπαβή ιεηαθθζηή θααή δ μπμία κα πνμζθένεηαζ λεπςνζζηά. 

Να ιπμνμφκ κα απμζηεζνςεμφκ ηαζ ζημκ ηθίαακμ αηιμφ (134μ C ηαζ 2 bar βζα 5 θεπηά) ηαζ αοηυ κα 

ακαβνάθεηαζ ζηα επίζδια ενβμζηαζζαηά prospectus. 

  

44)ΛΑΒΙΓΔ ΣΡΙΠΟΓΔ, ΠΔΝΣΑΠΟΓΔ 

19PROC005224438 2019-07-04



 

Σελίδα 83 

Να είκαζ πμθθαπθχκ πνήζεςκ ηαζ  δζαεέζζιεξ ζε ιήηδ 180 ηαζ 230 cm (βζα βαζηνμζηυπζμ ηαζ 

ημθμκμζηυπζμ),  

Να δζαηίεεκηαζ ιε  αηναοιαηζηά άηνα. 

Να έπμοκ ζηέθεπμξ απυ  ηεθθυκ δζαιέηνμο 2,3mm. 

Να είκαζ δζαεέζζια ζε ζεη ημ μπμίμ εα πενζθαιαάκεζ έκα ηονίςξ ζχια ηαζ ιία πεζνμθααή, ηα μπμία κα 

δζαηίεεκηαζ ηαζ ιειμκςιέκα.  

Να ιπμνμφκ κα απμζηεζνςεμφκ ηαζ ζημκ ηθίαακμ αηιμφ (134μ C ηαζ 2 bar βζα 5 θεπηά) ηαζ αοηυ κα 

ακαβνάθεηαζ ζηα επίζδια ενβμζηαζζαηά prospectus.  

 

45)ΛΑΒΙΓΔ  ΘΔΡΜΗ  ΒΙΟΦΙΑ 

Να είκαζ πμθθαπθχκ πνήζεςκ ηαζ ζοιααηέξ ιε ηδκ δζαεενιία  ERBE ICC 200. 

Να είκαζ δζαεέζζιεξ ζε ιήηδ 180 ηαζ 230 cm (βζα βαζηνμζηυπζμ ηαζ ημθμκμζηυπζμ), 

Να έπμοκ ιήηδ ζζαβχκςκ  4 ηαζ 5 mm 

Να είκαζ δζαεέζζια ζε ζεη ημ μπμίμ εα πενζθαιαάκεζ έκα ηονίςξ ζχια , έκα ηαθχδζμ ζφκδεζδξ ιε δζαεενιία 

ηαζ ιία πεζνμθααή, ηα μπμία κα δζαηίεεκηαζ ηαζ ιειμκςιέκα.  

Να ιπμνμφκ κα απμζηεζνςεμφκ ηαζ ζημκ ηθίαακμ αηιμφ (134μ C ηαζ 2 bar βζα 5 θεπηά) ηαζ αοηυ κα 

ακαβνάθεηαζ ζηα επίζδια ενβμζηαζζαηά prospectus. 

 

46)ΒΟΤΡΣΔ  ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΔΝΓΟΚΟΠΙΧΝ 

Να είκαζ πμθθαπθχκ πνήζεςκ 

Να πνμζθενεμφκ αμφνηζεξ  ηαηάθθδθεξ βζα ημκ ηαεανζζιυ ηςκ ηακαθζχκ ηςκ εκδμζημπίςκ ηαεχξ ηαζ βζα 

ηζξ ααθαίδεξ ημοξ. 

Οζ αμφνηζεξ ηςκ ηακαθζχκ κα είκαζ ιμκμφ ηαζ δζπθμφ άηνμο ιήημοξ ηαεεηήνα 180 ηαζ 230cm (βζα 

βαζηνμζηυπζμ ηαζ ημθμκμζηυπζμ),  ιήημξ αμφνηζαξ 8 ηαζ 10 mm ηαζ δζάιεηνμ 4 ηαζ 5mm. 

ηδκ απυθδλδ ηδξ αμφνηζαξ ηαεανζζιμφ ηςκ ηακαθζχκ κα οπάνπεζ ιεηαθθζηυ ζθαζνζηυ άηνμ. 

Οζ αμφνηζεξ ηςκ ααθαίδςκ κα είκαζ δζαιέηνμο 12mm ηαζ ιήημοξ 45mm 

Να ιπμνμφκ κα απμζηεζνςεμφκ ηαζ ζημκ ηθίαακμ αηιμφ (134μ C ηαζ 2 bar βζα 5 θεπηά) ηαζ αοηυ κα 

ακαβνάθεηαζ ζηα επίζδια ενβμζηαζζαηά prospectus.  

 

47)ΚΑΘΔΣΗΡΔ  ΔΓΥΤΗ ΥΡΧΣΙΚΧΝ ΟΤΙΧΝ – SPRAY 

Να είκαζ πμθθαπθχκ πνήζεςκ 

Να δζαεέημοκ ηαεεηήνα απυ ηεθθυκ δζαιέηνμο 2,3mm ηαζ ιήημοξ 230cm 

Να δζαεέημοκ ζηνμββοθυ ιεηαθθζηυ άηνμ ηφπμο spray 

Να δζαεέημοκ αθαζνμφιεκμ μδδβυ βζα ηδκ απνυζημπηδ πνμχεδζή ημοξ ιέζς ημο ηακαθζμφ ενβαζίαξ ημο 

εκδμζημπίμο ηαζ κα ιπμνμφκ κα απμζηεζνςεμφκ ηαζ ζημκ ηθίαακμ αηιμφ (134μ C ηαζ 2 bar βζα 5 θεπηά) ηαζ 

αοηυ κα ακαβνάθεηαζ ζηα επίζδια ενβμζηαζζαηά prospectus.  

 

48)Κοηηανμθμβζηή αμφνηζα (ρήηηνα) βαζηνμζημπίμο ιζαξ πνήζδξ, ιε θένμκηα ηαεεηήνα απυ διζδζαθακέξ 

Teflon δζαιέηνμο 5fr, ιήημοξ 180cm ιε αηναοιαηζηυ άηνμ filiform tip, ιε εκζςιαηςιέκδ εφπνδζηδ θααή 

πεζνζζιμφ ηνζχκ δαηηφθςκ ηαζ αμφνηζα απυ nylon δζαιέηνμο 2 ή 3mm. Να δζαηίεεηαζ ζε απμζηεζνςιέκδ 

πνμζηαηεοηζηή ζοζηεοαζία ημο εκυξ ηειαπίμο βζα πνήζδ ιε ηακάθζ ενβαζίαξ 2.0mm. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΣΔΤΓ  

ΣΤΠΟΠΟΕΔΜΒΝΟ ΒΝΣΤΠΟ ΤΠΒΤΘΤΝΔ ΑΔΛΧΔ (TEΤΑ) 

[άνενμο 79 παν. 4 κ. 4412/2016 (Ώ 147)] 

 βζα δζαδζηαζίεξ ζφκαρδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ ηάης ηςκ μνίςκ ηςκ μδδβζχκ 

Μένμξ Ε: Πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ ακαεέημοζα ανπή/ακαεέημκηα θμνέα  ηαζ ηδ δζαδζηαζία ακάεεζδξ 

Πανμπή πθδνμθμνζχκ δδιμζίεοζδξ ζε εεκζηυ επίπεδμ, ιε ηζξ μπμίεξ είκαζ δοκαηή δ αδζαιθζζαήηδηδ 

ηαοημπμίδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζφκαρδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ: 

Ώ: Οκμιαζία, δζεφεοκζδ ηαζ ζημζπεία επζημζκςκίαξ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ (αα)/ ακαεέημκηα 

θμνέα (αθ) 

- Οκμιαζία: ΓΒΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ ΥΕΟΤ «ΚΤΛΕΣΒΕΟ» 

- Κςδζηυξ  Ώκαεέημοζαξ Ώνπήξ / Ώκαεέημκηα Φμνέα ΚΔΜΑΔ : [.......] 

- Σαποδνμιζηή δζεφεοκζδ / Πυθδ / Σαπ. Κςδζηυξ: [ΒΛΒΝΏ ΐΒΝΕΓΒΛΟΤ 2 ΥΕΟ Σ.Κ.82132] 

- Ώνιυδζμξ βζα πθδνμθμνίεξ: [ΠΏΓΟΤΑΔ ΐΏΕΛΕΚΔ] 

- Σδθέθςκμ: [2271350258] 

- Δθ. ηαποδνμιείμ: [promithion@xioshosp.gr] 

- Αζεφεοκζδ ζημ Αζαδίηηομ (δζεφεοκζδ δζηηοαημφ ηυπμο) (εάκ οπάνπεζ): [www.xioshosp.gr] 

ΐ: Πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδ δζαδζηαζία ζφκαρδξ ζφιααζδξ 

- Σίηθμξ ή ζφκημιδ πενζβναθή ηδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ (ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ζπεηζημφ CPV): 

[ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ   ΚΑΙ                                                                       

ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΝΓΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΝΓΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

-CPV:33162200-5 , 33168000-5] 

- Κςδζηυξ ζημ ΚΔΜΑΔ: [19PROC00……………………] 

- Δ ζφιααζδ ακαθένεηαζ ζε ένβα, πνμιήεεζεξ, ή οπδνεζίεξ : [ΠΡΟΜΔΘΒΕΒ] 

- Βθυζμκ οθίζηακηαζ, έκδεζλδ φπανλδξ ζπεηζηχκ ηιδιάηςκ : [……] 

- Ώνζειυξ ακαθμνάξ πμο απμδίδεηαζ ζημκ θάηεθμ απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή (εάκ οπάνπεζ): [……] 

 

ΟΛΒ ΟΕ ΤΠΟΛΟΕΠΒ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ Β ΚΏΘΒ ΒΝΟΣΔΣΏ ΣΟΤ ΣΒΤΑ ΘΏ ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ 

ΤΜΠΛΔΡΧΘΟΤΝ ΏΠΟ ΣΟΝ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΟ ΦΟΡΒΏ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι: 
Τθλζφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθ 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοi: 
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 

2. δωροδοκία 

3. απάτθ 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Εάν ναι, αναφζρετε: 
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Ημερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Όχι  
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(«αοημηάεανζδ»); 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  
-*+ Ναι *+ Όχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  
-*+ Ναι *+ Όχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισ  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έπεζ δζαπνάλεζ μ οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έπεζ ζοκάρεζ ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γκςνίγεζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ηδκ φπανλδ 

ηοπυκ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνii, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έπεζ πανάζπεζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

*+ Ναι *+ Όχι 
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απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Όχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισ του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Όχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσ που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και y -και θ αντίςτοιχθ αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
[……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσiii, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Περιγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχων όςον αφορά το 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Όχι 
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παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

 
*+ Ναι *+ Όχι 
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ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικά, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονται εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΙΙΙ     

 

                

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

2δ ΤΠΔ ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ 

«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

 

     

 Τ Μ Β Α  Η  Τ Π .  Α Ρ Ι Θ Μ .  ……/2018 

 

ηδκ Υίμ, ζήιενα ……….2019, ιεηαλφ ηςκ ζοιααθθμιέκςκ: 

 

αθεκυξ ημο ΝΠΑΑ ιε ηδκ επςκοιία «ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»», 

πμο εδνεφεζ ζηδκ Υίμ (Ώ.Φ.Μ.999094381, Α.Ο.Τ. ΥΕΟΤ), υπςξ εηπνμζςπείηαζ κυιζια ηαηά ηδκ 

οπμβναθή ηδξ πανμφζαξ απυ ηδκ  η. …………… Γζμζηήηνζα ημο Νμζμημιείμο ημ μπμίμ εα 

απμηαθείηαζ ζημ ελήξ πάνζκ ζοκημιίαξ «Σμ Νμζμημιείμ» ηαζ αθεηένμο ηδξ εηαζνίαξ ιε ηδκ 

επςκοιία  ……………………………………...T.K…………..Σδθ………………

 FAX…………………. Α.Φ.Μ…………………… Γ.Ο.Τ………………………., υπςξ 

εηπνμζςπείηαζ κυιζια ηαηά ηδκ οπμβναθή ηδξ πανμφζαξ απυ η…….... 

……..………………………………….., δ μπμία εα απμηαθείηαζ ζημ ελήξ πάνζκ ζοκημιίαξ 

«Ακάδμπμξ », ζοιθςκήεδηακ, ζοκμιμθμβήεδηακ ηαζ έβζκακ αιμζααία απμδεηηά ηα αηυθμοεα: 

 

Α. Σδκ ……….2019 δζεκενβήεδηε δζαβςκζζιυξ ζε εονχ, βζα ηδκ πνμιήεεζα 

…………….…………… (CPV …………………….) βζα ηζξ ακάβηεξ ημο Γεκζημφ Νμζμημιείμο 

Υίμο «ηοθίηζεζμ», ζφιθςκα ιε ηδκ οπ’ ανζε. …………………… δζαηήνολδ αοημφ. Σμ 

απμηέθεζια ημο ακςηένς δζαβςκζζιμφ ηαηαηονχεδηε ζημκ Ακάδμπμ ιε απυθαζδ ημο Α.. 

ημο Νμζμημιείμο, δ μπμία θήθεδηε ηαηά ηδκ οπ’ ανζε. ……..δ/……….2019 (εέια ………..) 

ζοκεδνίαζή ημο, ηαηυπζκ ζπεηζηήξ βκςιμδυηδζδξ ηδξ Βπζηνμπήξ Αζεκένβεζαξ ηαζ Ώλζμθυβδζδξ 

ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο Αζαβςκζζιμφ. Οζ ακςηένς Πνάλεζξ ηαεχξ ηαζ δ ηεπκζηή ηαζ μζημκμιζηή 

πνμζθμνά ημο Ώκαδυπμο απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ. 

 

Β. Μεηά ηα παναπάκς, ημ Νμζμημιείμ, υπςξ εκ πνμηεζιέκς εηπνμζςπείηαζ, ακαεέηεζ, ηαζ μ 

Ώκάδμπμξ, υπςξ ακηζζημίπςξ εκ πνμηεζιέκς εηπνμζςπείηαζ, ακαθαιαάκεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα 

εηηεθέζεζ, ζφιθςκα ιε ημοξ ηαηςηένς ακαθενυιεκμοξ υνμοξ ηαζ ζοιθςκίεξ: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1.1. Ώκηζηείιεκμ ηδξ ζφιααζδξ είκαζ δ πνμιήεεζα ………………………..(CPV 

……………………) 
 

1.2. Σα είδδ εα ανίζημκηαζ ζε πθήνδ ζοιθςκία ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ημοξ θμζπμφξ  
υνμοξ  ηδξ  δζαηήνολδξ ημο  δζαβςκζζιμφ  ηαζ  ηδκ  ηεπκζηή  ηαζ  μζημκμιζηή πνμζθμνά  ημο 
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Ώκαδυπμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΚΤΡΧΔΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

2.1 Ο Ώκάδμπμξ ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ απυ ηδ ζφιααζδ ηαζ απυ ηάεε δζηαίςια πμο απμννέεζ 

απ’ αοηή, εάκ δεκ εηπθδνχζεζ ηζξ ζοιααηζηέξ ημο οπμπνεχζεζξ ή δεκ ζοιιμνθςεεί ιε ηζξ βναπηέξ 

εκημθέξ ημο Νμζμημιείμο, πμο είκαζ ζφιθςκεξ ιε ηδκ ζφιααζδ ή ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ ηαζ εάκ 

οπεναεί οπαίηζα ηδκ/ηζξ πνμεεζιία/εξ εηηέθεζδξ ηδξ ζφιααζδξ, θαιαακμιέκςκ οπυρδ ηςκ ηοπυκ 

παναηάζεςκ πμο ημο δυεδηακ. 

2.2. Ο Ώκάδμπμξ δεκ ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ, εθυζμκ ζοκηνέπμοκ θυβμζ ακςηέναξ αίαξ. 
 

2.3. ημκ Ώκάδμπμ πμο ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ επζαάθθμκηαζ ιε απυθαζδ ημο Α.. ημο 

Νμζμημιείμο, φζηενα απυ βκςιμδυηδζδ ημο ανιμδίμο μνβάκμο, ημ oπoίo οπμπνεςηζηά ηαθεί ηov 

εκδζαθενυιεκμ πνμξ πανμπή ελδβήζεςκ, αενμζζηζηά ή δζαγεοηηζηά, μζ ηονχζεζξ πμο 

πνμαθέπμκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ …………….. Αζαηήνολδ ηαζ ηδκ κμιμεεζία πενί Αδιμζίςκ 

οιαάζεςκ (κ.4412/16). 
 

2.4. Βηηυξ απυ ηζξ ηονχζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζηδκ κμιμεεζία πενί Αδιμζίςκ οιαάζεςκ, o 

Ώκάδμπμξ εοεφκεηαζ ηαζ βζα ηάεε γδιία πμο ηοπυκ εα πνμηφρεζ εζξ αάνμξ ημο Νμζμημιείμο απυ 

ηδκ ιδ εηηέθεζδ ή ηδκ ηαηή εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΙΜΗΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 

3.1.Σμ ζφκμθμ ημο ηζιήιαημξ, πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ αλία ηςκ οπυ πνμιήεεζα εζδχκ ηαζ ηδκ 
εηπθήνςζδ ηάεε άθθδξ ζοκαθμφξ οπμπνέςζδξ ημο Ώκαδυπμο ζφιθςκα ιε ηδκ μζημκμιζηή ημο 
πνμζθμνά, ακένπεηαζ ζημ πμζυ ηςκ  ……………………………… πςνίξ ΦΠΏ ή 
………………………. ιε ΦΠΏ. Ώκαθοηζηυηενα: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ……………….. 

Α/Α Πενζβναθή 
Δίδμοξ 

Κςδζηυξ 
Δηαζνείαξ 

Πμζυηδηα Σζιή 
Μμκάδμξ 

πςνίξ 
ΦΠΑ 

οκμθζηή 
ηζιή πςνίξ 

ΦΠΑ 

Σεθζηή 
ηζιή ιε 

ΦΠΑ     % 

       

        ΤΝΟΛΑ ……….. ……….. 

Δ πθδνςιή ημο Ώκαδυπμο εα βίκεηαζ ιεηά απυ ηάεε ηιδιαηζηή μνζζηζηή, πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή 
παναθααή απυ ημ Νμζμημιείμ, ζφιθςκα ιε ηδκ ηεπκζηή ηαζ μζημκμιζηή ημο πνμζθμνά. 

 

3.2. Με ηδ θήλδ ηδξ ζφιααζδξ εα μθμηθδνςεεί δ ελυθθδζδ ηςκ ηζιμθμβίςκ εθυζμκ 

μθμηθδνςεεί δ πανάδμζδ ηδξ παναββεθεείζαξ πμζυηδηαξ ηαζ δεκ ζοκηνέπεζ πενίπηςζδ επζαμθήξ 

πνμζηίιςκ ή άθθςκ μζημκμιζηχκ ηονχζεςκ εζξ αάνμξ ημο Ώκαδυπμο  
 

3.3. H πθδνςιή εα βίκεηαζ ζε εονχ (€), ιεηά απυ πνμδβμφιεκδ εεχνδζδ ηςκ ζπεηζηχκ 

πνδιαηζηχκ εκηαθιάηςκ πθδνςιήξ πμο ακηζζημζπεί ζημ πνχημ ηζιμθυβζμ ηδξ ζφιααζδξ απυ ημκ 

ανιυδζμ Βπίηνμπμ ημο Βθεβηηζημφ οκεδνίμο. 
 

3.4. Ο  πνυκμξ ελυθθδζδξ εα πναβιαημπμζείηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ. 
 

3.5  
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3.5.1. Δ ελυθθδζδ βίκεηαζ ιε αάζδ ηα κυιζια δζηαζμθμβδηζηά πθδνςιήξ ηαζ ηα θμζπά ζημζπεία 

πμο πνμαθέπμκηαζ ηαηά ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία βζα ηδκ ελυθθδζδ ηίηθςκ πθδνςιήξ ή ηδκ 

είζπναλδ απαζηήζεςκ απυ ημ Αδιυζζμ ηαζ ηα Ν.Π.Α.Α. (απμδεζηηζηά θμνμθμβζηήξ ηαζ 

αζθαθζζηζηήξ εκδιενυηδηαξ η.θ.π.). 

 

3.5.2. Δ οπμαμθή ημο ηζιμθμβίμο πχθδζδξ δεκ ιπμνεί κα βίκεζ πνζκ απυ ηδκ διενμιδκία εηάζηδξ 

ηιδιαηζηήξ μνζζηζηήξ πμζμηζηήξ ηαζ πμζμηζηήξ παναθααήξ, ηαζ ηδκ έηδμζδ ημο ακηίζημζπμο 

πνςημηυθθμο. 

 

3.6. Δ πνμεεζιία πθδνςιήξ ακαζηέθθεηαζ α) ηαηά ημ πνμκζηυ δζάζηδια πμο ιεζμθααεί απυ ηδκ 

απμζημθή ημο ζπεηζημφ πνδιαηζημφ εκηάθιαημξ πθδνςιήξ ζημκ ανιυδζμ Βπίηνμπμ ημο 

Βθεβηηζημφ οκεδνίμο ηαζ ιέπνζ ηδ εεχνδζδ αοημφ, α) ηαηά ημ πνμκζηυ δζάζηδια ηοπυκ 

δζηαζηζηχκ ή ελχδζηςκ δζεκέλεςκ ιεηαλφ ημο Νμζμημιείμο ηαζ ημο Ώκαδυπμο πμο αθμνμφκ ηδκ 

εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ, ηαεχξ ηαζ β) ζηζξ θμζπέξ πενζπηχζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζημκ Ν. 

4412/2016. Βπίζδξ, δεκ πνμζιεηνάηε μ πνυκμξ ηαεοζηένδζδξ ηδξ πθδνςιήξ, πμο μθείθεηαζ ζε 

οπαζηζυηδηα ημο Ώκαδυπμο (ιδ έβηαζνδ οπμαμθή ηςκ ακαβηαίςκ δζηαζμθμβδηζηχκ, παναθααή ηςκ 

οθζηχκ ιε έηπηςζδ θυβς απμηθίζεςκ απυ ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ η.θ.π.). 

 

3.7. Ο Ώκάδμπμξ αανφκεηαζ ιε ηζξ κυιζιεξ ηναηήζεζξ επί ημο ηζιήιαημξ ηςκ εζδχκ. Οζ 

δζεκενβμφιεκεξ ηναηήζεζξ είκαζ αοηέξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ μζηεία εέζδ ηδξ δζαηήνολδξ ηαζ 

ζζπφμοκ ηαηά ηδκ διένα οπμβναθήξ ηδξ πανμφζαξ ζφιααζδξ. 
 

3.8. Καηά ηδκ πθδνςιή ημο ηζιήιαημξ παναηναηείηαζ μ πνμαθεπυιεκμξ απυ ημ άνενμ 24 ημο Ν. 

2198/1994 θυνμξ εζζμδήιαημξ. 
 

3.9. Ο Φυνμξ Πνμζηζεέιεκδξ Ώλίαξ (Φ.Π.Ώ.) επί ηδξ αλίαξ ηςκ ηζιμθμβίςκ αανφκεζ ημ 

Νμζμημιείμ. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ – ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Δ πανμφζα ζφιααζδ ζζπφεζ απυ ………….. έςξ …………. 
 
Σμ Νμζμημιείμ δζαηδνεί ημ δζηαίςια ηαηά ηδκ απυθοηδ ηνίζδ ημο κα ηαηαββείθεζ/θφζεζ ηδ 

ζφιααζδ ιε ημκ Ώκάδμπμ ιεηά απυ απυθαζδ ημο ανιμδίμο μνβάκμο ηδξ, ζφιθςκα ιε ηα 

μνζγυιεκα ζημ άνενμ 133 ημο Ν.4412/2016. ηδ πενίπηςζδ αοηή, μ Ώκάδμπμξ πένακ ηδξ αιμζαήξ 

βζα ημ ένβμ, πμο έπεζ εηηεθέζεζ ιέπνζ ηδκ επέθεοζδ ηδξ θφζδξ θυβς ηδξ ηαηαββεθίαξ, δεκ 

δζηαζμφηαζ κα θάαεζ ηακέκα επζπθέμκ πμζυ ςξ απμγδιίςζδ, εηηυξ ηςκ οπδνεζζχκ πμο 

απμδεδεζβιέκα έπμοκ πνμδβδεεί ηδξ θφζδξ θυβς ηδξ ηαηαββεθίαξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ οπμπνεχζεςκ 

πμο έπεζ ακαθάαεζ έκακηζ ηνίηςκ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο ζοκυθμο ημο ένβμο. 
 

Δ ζφιααζδ θφεηαζ αοηυιαηα ζε πενίπηςζδ οπμβναθήξ ζφιααζδξ απυ εκζαίμ δζαβςκζζιυ πμο εα 

δζεκενβδεεί απυ ηδκ ΒΠΤ ή απυ ηδκ 2δ ΤΠΒ ή απυ ελμοζζμδμηδιέκμ θμνέα ανιμδζυηδηάξ ηδξ ζε 

πενίπηςζδ επίηεολδξ ζοιθενυηενςκ ηζιχκ. Δ θφζδ ηδξ ζφιααζδξ βζα ημκ παναπάκς θυβμ δεκ εα 

επζθένεζ ηαιία πεναζηένς αλίςζδ απυ ημκ Ώκάδμπμ. 
 

Δ ζφιααζδ εεςνείηαζ υηζ έπεζ εηηεθεζηεί υηακ παναδμεεί μνζζηζηά ημ ζφκμθμ ηδξ πνμιήεεζαξ, 

βίκεζ δ απμπθδνςιή ημο ζοιααηζημφ ηζιήιαημξ ηαζ εηπθδνςεμφκ μζ ηοπυκ θμζπέξ ζοιααηζηέξ 

οπμπνεχζεζξ απυ ηα ζοιααθθυιεκα ιένδ ηαζ απμδεζιεοεμφκ μζ ζπεηζηέξ εββοήζεζξ ηαηά ηα 

πνμαθεπυιεκα ζηδ ζφιααζδ. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

5.1. Ο Ώκάδμπμξ δεκ ιπμνεί κα εεςνδεεί οπεφεοκμξ βζα ηδκ ιδ πανμπή ηδξ οπδνεζίαξ, εθυζμκ 

ζοκηνέπμοκ θυβμζ ακςηέναξ αίαξ. Χξ ακςηένα αία κμείηαζ ηάεε βεβμκυξ απνυαθεπημ, ημ μπμίμ ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ δεκ ιπμνεί κα απμηναπεί έζης ηαζ ιε ηδ θήρδ ιέηνςκ άηναξ επζιέθεζαξ 

ηαζ ζφκεζδξ, έκεηα ημο μπμίμο ηαείζηαηαζ ακέθζηημ ζημκ Ώκάδμπμ κα πνμαεί μ ίδζμξ ή ιέζς 

ηνίηςκ ζηδκ εηπθήνςζδ ηςκ οπμπνεχζεχκ ημο. 
 

5.2. Ο Ώκάδμπμξ οπμπνεμφηαζ ιέζα ζε δζάζηδια είημζζ (20) διενχκ απυ ηυηε πμο έθααε πχνα 

ημ βεβμκυξ πμο ζοκζζηά ακςηένα αία κα ημ ακαθένεζ εββνάθςξ ηαζ κα πνμζημιίζεζ ζημ 

Νμζμημιείμ ηα απαναίηδηα απμδεζηηζηά ζημζπεία. ε πενίπηςζδ πμο μ Ώκάδμπμξ δεκ 

πνμζημιίζεζ ηέημζα ζημζπεία ζηενείηαζ ημο δζηαζχιαημξ κα επζηαθεζηεί ηδ ζοκδνμιή θυβμο 

ακςηέναξ αίαξ βζα ηδ ιδ εηπθήνςζδ ηςκ ζοιααηζηχκ ημο οπμπνεχζεςκ. 
 

5.3. Σμ Νμζμημιείμ μθείθεζ κα απακηήζεζ εκηυξ ηνζάκηα (30) διενχκ ζηδκ ηαηά ηα ακςηένς 

βκςζημπμίδζδ ημο βεβμκυημξ ακςηέναξ αίαξ απυ ημκ Ώκάδμπμ. Ώκ ημ Νμζμημιείμ δεκ απακηήζεζ 

εκηυξ ημο ακςηένς πνμκζημφ δζαζηήιαημξ, ηαζ οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ημ βεβμκυξ ακςηέναξ αίαξ 

απμδεζηκφεηαζ πθήνςξ απυ ηα ζημζπεία πμο έπμοκ πνμζημιζζηεί, εεςνείηαζ υηζ απμδέπεηαζ ηδ 

ζοκδνμιή ημο θυβμο ακςηέναξ αίαξ πμο επζηαθείηαζ μ Ώκάδμπμξ  

5.4. Γεβμκυηα πμο εκηάζζμκηαζ ζημ πθαίζζμ ηςκ ηζκδφκςκ ηδξ επαββεθιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

ημο Ώκάδμπμ ηαζ ιπμνεί κα επδνεάζμοκ δοζιεκχξ ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ζοιααηζηχκ ημο 

οπμπνεχζεςκ, δεκ ζοκζζημφκ θυβμοξ ακςηέναξ αίαξ. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

φιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηδ δζαηήνολδ, μ Ώκάδμπμξ, βζα ηδκ ηαθή εηηέθεζδ ηςκ υνςκ ηδξ 

πανμφζαξ ζφιααζδξ, ηαηέεεζε ηδκ οπ’ ανζε. ………………/………-201… εββοδηζηή επζζημθή 

η………………………., πμζμφ ……………… εονχ, ημ μπμίμ ακηζζημζπεί ζε πμζμζηυ πέκηε ημζξ 

εηαηυ (5%) επί ηδξ ζοκμθζηήξ ζοιααηζηήξ αλίαξ (ιδ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο Φ.Π.Ώ.), ιε 

πνυκμ ζζπφμξ έςξ ηδκ ……….-201… 

 

Ο πνυκμξ ζζπφμξ ηδξ εββοδηζηήξ επζζημθήξ ηαθήξ εηηέθεζδξ ηδξ πνμξ οπμβναθή ζφιααζδξ, 

πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ ιεβαθφηενμξ ηαηά έκα ιήκα απυ ημκ ζοιααηζηυ πνυκμ ηαζ εα 

επζζηνέθεηαζ ιεηά ηδκ μνζζηζηή (πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή) παναθααή ηδξ πνμιήεεζαξ (ζοιααηζηυ 

ακηζηείιεκμ), ηδκ εηπθήνςζδ ηδξ ζοιααηζηήξ οπμπνέςζδξ ημο Ώκαδυπμο ηαζ φζηενα απυ ηδκ 

εηηαεάνζζδ ηοπυκ απαζηήζεςκ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

7.1. Δ παναθααή τθσ προμικειασ κα πραγματοποιείται εντόσ 3 (τριϊν) εργαςίμων θμερϊν από τθν 

θμερομθνία αποςτολισ ςτον ανάδοχο του  εγγράφου παραγγελίασ από το νοςοκομείο και εα 

δζεκενβείηαζ απυ Βπζηνμπή μνζγυιεκδ απυ ηδκ Τπδνεζία, ζοκηαζζμιέκμο πνμξ ημφημ ζπεηζημφ 

πνςημηυθθμο. Ο Ώκάδμπμξ έπεζ δζηαίςια κα πανίζηαηαζ ζηδ δζαδζηαζία παναθααήξ. 

7.2. Καε΄ υθδ ηδ δζάνηεζα εηηέθεζδξ ημο πνμιήεεζαξ, μ Ώκάδμπμξ εα πνέπεζ κα ζοκενβάγεηαζ 

ζηεκά ιε ηδκ Ώκαεέημοζα Ώνπή, οπμπνεμφηαζ δε κα θαιαάκεζ οπυρδ ημο μπμζεζδήπμηε 

παναηδνήζεζξ ηδξ ζπεηζηά ιε ηδκ εηηέθεζδ ημο πνμιήεεζαξ 
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7.3. Ο Ώκάδμπμξ εα είκαζ πθήνςξ ηαζ απμηθεζζηζηά ιυκμξ οπεφεοκμξ βζα ηδκ ηήνδζδ ηδξ 

ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ ςξ πνμξ ημ απαζπμθμφιεκμ απυ αοηυκ πνμζςπζηυ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ 

οπμπνεχζεςκ ηδξ ζφιααζδξ. ε πενίπηςζδ μπμζαζδήπμηε πανάααζδξ ή γδιίαξ πμο πνμηθδεεί ζε 

ηνίημοξ οπμπνεμφηαζ ιυκμξ αοηυξ πνμξ απμηαηάζηαζή ηδξ. 

7.4. Ώπαβμνεφεηαζ ζημκ Ώκάδμπμ κα ακαεέζεζ ζε ηνίημοξ μπμζεζδήπμηε οπεοεοκυηδηεξ ηαζ 

εοεφκεξ, πμο απμννέμοκ βζα αοηυκ απυ ηδκ πανμφζα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

8.1. Ο Ώκάδμπμξ  ηαζ ημ Νμζμημιείμ εα πνμζπαεμφκ κα νοειίγμοκ ηάεε δζαθμνά πμο ηοπυκ εα 

πνμηφρεζ ζηζξ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ζζπφμξ ηδξ ζφιααζδξ, ιε αάζδ ηδκ 

ηαθή πίζηδ ηαζ ηα ζοκαθθαηηζηά ήεδ. 

8.2. Κάεε δζαθςκία ή δζαθμνά πμο εα απμννέεζ απυ ηδ ζφιααζδ  ή εα ζπεηίγεηαζ ι’ αοηήκ ηαζ δεκ 

εα νοειίγεηαζ ηαηά ημκ ακςηένς ηνυπμ, εα επζθφεηαζ απμηθεζζηζηά απυ ηα ηαε’ φθδκ ανιυδζα 

δζηαζηήνζα, , εθανιμζηέμ δε δίηαζμ είκαζ ημ Βθθδκζηυ. 
 

8.3. Γζα υ,ηζ δεκ πνμαθέπεηαζ ζηδκ πανμφζα ζφιααζδ, εθανιυγμκηαζ μζ υνμζ ηδξ οπ’ ανζε. 

………………………. δζαηήνολδξ ημο δζεκενβδεέκημξ δζαβςκζζιμφ, ηαεχξ ηαζ μζ πενί 

πνμιδεεζχκ ημο Αδιμζίμο δζαηάλεζξ, υπςξ ζζπφμοκ ηάεε θμνά Ν.4412/2016 η.θ.π.). Δ εθανιμβή 

ηςκ δζαηάλεςκ αοηχκ δεκ απμηθείεζ ηδκ άζηδζδ άθθςκ δζηαζςιάηςκ ημο Νμζμημιείμο, πμο 

απμννέμοκ απυ ηζξ ζοκαθείξ ιε ηδ ζφιααζδ δζαηάλεζξ ημο Ώζηζημφ Κχδζηα ηαζ ηδξ θμζπήξ 

ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ. 
 

8.4. Σνμπμπμίδζδ ηδξ ζφιααζδξ ιπμνεί κα βίκεζ ιυκμκ εάκ οπάνπμοκ μζ πνμτπμεέζεζξ ημο 

άνενμο 132 ημο Ν. 4412/2016. 
 

ε πίζηςζδ ηςκ παναπάκς ζοκηάπεδηε δ πανμφζα ζε ηνία (3) υιμζα ακηίβναθα, ηα μπμία, αθμφ 

δζααάζηδηακ, οπμβνάθδηακ απυ ημοξ ζοιααθθυιεκμοξ, εη ηςκ μπμίςκ ημ Νμζμημιείμ έθααε δφμ 

ακηίβναθα, εκχ ημ ηνίημ έθααε μ Ώκάδμπμξ.  

                                                      ΟΙ ΤΜΒΑΛΟΜΔΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ                                                          ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ  

 

       Η  ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 
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