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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 

       ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ               

       ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

              

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Θεσ/νίκη  26/06/021  

Υπεύθυνος:  ΔΟΞΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ                                      Αριθμ.  Πρωτ.:   3431  

Τηλ: 2313 062634  (130)                                                    Α.Δ.Α.Μ:  21REQ008263877 2021-03-10 

Fax: 2313 000703                                                                Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   14η/2021  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. (Π.Χ.Π.  ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ – ΠΑΑΠΑΘ (ΚΕΠΕΠ & ΙΑΑ) - ΠΑΑΑΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ & 

πρ. ΚΕ.ΠΕ.Π. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ)  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   15.526,30€ + Φ.Π.Α.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΚΡIΤΗΡIΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

της τιμής  (Χαμηλότερη προσφορά). 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Δευτέρα 12-07-2021 και ώρα 15:00μ.μ. στο Γραφείο 

Προμηθειών του Κέντρου, Παπαρηγοπούλου 7, 2ος όροφος ,  

Θεσσαλονίκη   ΤΚ 546 30 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών Τζών Κέννεντυ 62  Πυλαία  

546 30 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία:    13-07-2021 

Hμέρα : Τρίτη 

Ώρα:  10:00 π.μ. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Είδη υγειονομικού υλικού. (Περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑ-

ΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 15.526,30€ + Φ.Π.Α. 

CPV 33140000-3 

KAE 1311 

 

ΑΔΑ: ΨΑΧΦΟΞΧΣ-ΥΣΓ
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τον ν. 4412/16 και τον ν.4782/2021, τις 

διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σ’ αυτή παρακάτω 

παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 

 

Α. Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Παράρτημα      Α 

Β. Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς 

 

Παράρτημα      Β 

Γ. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

 

Παράρτημα      Γ 

 

 
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1  Τον ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών», τον ν. 

4782/21 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων»  καθώς και τις υπόλοιπες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

2. Τις αποφάσεις:  

2.1 Την  υπ΄ αρ. 24η/16.06.2021, θέμα 6ο, απόφαση του Δ.Σ.  (ΑΔΑ: Ω5ΦΜΟΞΧΣ-ΔΑΡ) 

2.2   Την  υπ΄ αρ. 17η/29.04.2021, θέμα 6ο, απόφαση του Δ.Σ.  (ΑΔΑ: ΩΖ8ΔΟΞΧΣ-0ΨΖ) 

2.3 Την υπ’ αρ. 1298 / 19-1-2021 απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε βάρος πίστωσης του ΚΑΕ 1311 του 

προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π. – Κ.Μ. για το έτος 2021 (ΑΔΑ: 680ΛΟΞΧΣ-ΣΣΟ). 

2.4 Το πρωτογενές αίτηµα που καταχώρησε το Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την εκτέλεση της προµήθειας, το οποίο έλαβε Αριθµό 

∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου  21REQ008263877..  

2.5 Το υπ΄ αρ. πρωτ.   1657/ 5.3.2021 έγγραφο τεχνικών προδιαγραφών  της επιτροπής 

σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών που ορίστηκε με την υπ΄ αρ. 52 Πράξη Προέδρου αρ. 

πρωτ. 1503/ 23-02-2021 

  

                                                             

                                                              ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την 

Προμήθεια Ειδών Υγειονομικού Υλικού για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.  

 Π.Χ.Π.  :       7ο  χλμ.  Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά. 

  ΚΕ.ΠΕ.Π.    Τζών Κέννεντυ 62  - Πυλαία  

  ΙΑΑ  :           Κωνσταντινουπόλεως 22 - Πεύκα 

   ΣΕΡΡΩΝ :   Μαρούλη  Δημητρίου 43 - Σέρρες 

  ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ:  Άγιος Νεκτάριος – Σιδηρόκαστρο. 

 ΚΙΛΚΙΣ:      Περιφερειακή οδός Αγ. Γεωργίου – Κιλκίς. 

 

ΑΔΑ: ΨΑΧΦΟΞΧΣ-ΥΣΓ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :  15.526,30€ + Φ.Π.Α. 

 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο Προμηθειών 

Κέντρου 

Παπαρηγοπούλου 7 

Θεσσαλονίκη 546 30 

Δευτέρα 12-07-2021 

και ώρα 15:00μ.μ. 

Γραφείο Προμηθειών 

του Κέντρου, 

Παπαρηγοπούλου 7, 2ος 

όροφος ,  Θεσσαλονίκη   

ΤΚ 546 30 

Γραφείο 

Διενέργειας 

Διαγωνισμών       

Τζών Κέννεντυ 62  

Πυλαία  546 30 

 

Τρίτη 13-07-2021 

& ώρα  10:00π.μ. 

 

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με βάση την  υπ΄ αρ. 

17η/29.04.2021, θέμα 6ο, απόφαση του Δ.Σ.  (ΑΔΑ: ΩΖ8ΔΟΞΧΣ-0ΨΖ) και την υπ΄ αρ. 24η/16-

06-2021, θέμα 6ο, απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ω5ΦΜΟΞΧΣ-ΔΑΡ) προκηρύσσει επαναληπτικό 

συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, (χαμηλότερη προσφορά) για την 

προμήθεια ειδών υγειονομικού υλικού στο Κ.Κ.Π. Π.Κ.Μ.   

 

Συνολικός προϋπολογισμός  15.526,30€ + Φ.Π.Α. 

 

  

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ  1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες 

φυσικών ή νομικών προσώπων  εγγεγραμμένα στο Επιμελητήριο με αντικείμενο συναφές 

του είδους του διαγωνισμού της διακήρυξης . 

 

ΑΡΘΡΟ  2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «Προσφορά», 

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή «ΚΕΝTΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», 

γ. Ο τίτλος της διακήρυξης, 

δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών), 

ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία, δ/νση, ΑΦΜ, τηλ, φαξ, email), 

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική 

υπηρεσία ή τη γραμματεία» και θα  περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους 

ΑΔΑ: ΨΑΧΦΟΞΧΣ-ΥΣΓ
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φακέλους με τις ενδείξεις:  

 

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Ο φάκελος περιέχει:  

1.  Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:   

α) Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και το περιεχόμενο της παρούσας 

διακήρυξης.  

β) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι διάρκειας τουλάχιστον 180 ημερών από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

γ) όλα  τα προσφερόμενα είδη θα φέρουν σήμανση CE και  θα εναρμονίζονται με τα 

αντίστοιχα πρότυπα της ΕΕ (εφόσον προβλέπεται). 

 

2. Συμπληρώνεται ο Πίνακας «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  

Β’ . 

 
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου , από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο 

αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε, 

Ο.Ε. και Ε.Ε. και στα μέλη του ΔΣ και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και τα πρόσωπα 

στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας στις περιπτώσεις Α.Ε. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,  από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού  είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ΓΕΜΗ με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 

η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους Τα πιστοποιητικά αυτά γίνονται 

αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις έκδοσης αυτών, προβλέπεται 

συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή. 

 

 6. Αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, σε περίπτωση νομικών προσώπων το 

οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής  θα έχουν πίνακα περιεχομένων και θα είναι  

ταξινομημένα και αριθμημένα σύμφωνα με την αρίθμηση των  δικαιολογητικών 

συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς της  διακήρυξης .   

 
Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

 

Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ», Αριθμός Διακήρυξης Νο 14η /2021  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ.  

 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει το έντυπο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ συμπληρωμένο.   

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει της τιμής. (Χαμηλότερη προσφορά). 

Η προσφορά κατατίθεται για μέρος ή για  το σύνολο των ειδών της διακήρυξης. 

Η τιμή μονάδος θα δοθεί σε ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.   

 
ΑΡΘΡΟ  3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦOΡΩΝ. 

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια 

επιτροπή του Κέντρου σε συνεδρία  και μετά το πέρας αυτής, οι συμμετέχοντες θα έχουν 

πλήρη πρόσβαση στους φάκελους όλων των υποψηφίων.  

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια δημόσια 

συνεδρίαση  κατά την κρίση της επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα την παρ. 4 του 

άρθρου 117 του ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ  4:  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1.Η κατακύρωση θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου στον προσφέροντα του 

οποίου η  προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές 

προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής   σύμφωνα με το άρθρο 

103 του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται 

ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

2. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 

προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο 

με ποσοστό 4% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.  Ο χρόνος ισχύος της 

εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από το συνολικό 

χρόνο ισχύος της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ  5:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ . 

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118, 
περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως 
χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής 
προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης 
αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. 

ΑΔΑ: ΨΑΧΦΟΞΧΣ-ΥΣΓ





6 
 

Υπομνήματα, αναφορές, που δεν πληρούν τις παραπάνω διαδικαστική προϋπόθεση δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 

ΑΡΘΡΟ  6: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια  για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της . 

 

ΑΡΘΡΟ  7 .  ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η παράδοση των ειδών του Υγειονομικού υλικού θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν 

των αναγκών των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.  

Η παράδοση θα πραγματοποιείται εργάσιμες ημέρες & ώρες  (07.30- 14.00)  

Δευτέρα – Παρασκευή, στις αποθήκες των Παραρτημάτων ως ακολούθως : 

 Αποθήκη Π.Χ.Π.  :       7ο  χλμ.  Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά. 

 Αποθήκη ΚΕ.ΠΕ.Π.    Τζών Κέννεντυ 62  - Πυλαία  

 Αποθήκη ΙΑΑ  :           Κωνσταντινουπόλεως 22 - Πεύκα 

 Αποθήκη  ΣΕΡΡΩΝ :   Μαρούλη  Δημητρίου 43 - Σέρρες 

 Αποθήκη ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ:  Σιδηρόκαστρο. 

 Αποθήκη ΚΙΛΚΙΣ:      Περιφερειακή οδός Αγ. Γεωργίου – Κιλκίς. 

 

Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στην έδρα παράδοσης βαρύνουν τον Προμηθευτή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  8: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 

Η πληρωμή του Προμηθευτή  θα γίνεται μετά την έκδοση τιμολογίου από τον Προμηθευτή  

και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη 

αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των συμβάσεων (π.χ. πρόστιμο, κλπ). 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

 α) Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής Υλικών υπέρ της Υπηρεσίας.  

β) Πρωτόκολλο  παραλαβής υλικών  από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του Κέντρου 

Κοιν. Πρόνοιας , σύμφωνα με το άρθρο 208. 

 γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις. 

 

 Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 

συνδυασμό με το Ν.4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη- 

Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 

συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12- 

2016).  

 

ΑΡΘΡΟ  9: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΔΑ: ΨΑΧΦΟΞΧΣ-ΥΣΓ
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.  

Επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α., υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος 

χαρτοσήμου 3% και της επ’ αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% και 0,07% επί της αξίας εκτός 

Φ.Π.Α., υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία επιβαρύνεται με το 

νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και της επ’ αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20%.  

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ  10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

Παρουσιάζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ  11: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡOΜΗΘΕΥΤΗ.  

Ο  Προμηθευτής  κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του  Δ.Σ. του Κέντρου 

Κοιν. Πρόνοιας , ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του Ν.4412/16, 

β)σε περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώθηκε 

με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις.  

 γ) σε περίπτωση που δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα συμβατικά 
αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 περί χρόνου 
παράδοσης υλικών, με την επιφύλαξη της παρ. 2, 
Σε αυτή την περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου το Κέντρο Κοιν. 
Πρόνοιας  θα κοινοποιήσει ειδική όχληση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 203 του Ν. 
4412/2016 και ο ανάδοχος θα κηρυχτεί έκπτωτος εντός τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοιν. 
Πρόνοιας . 
 2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 

 α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

 β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  

 

 

ΑΡΘΡΟ  12: ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Κέντρου 

www.kkp-km.gr, στο www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.                                

 

Ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του 

Δημοσίου.  

 

                                                                    

                                       

                                                                                                                                                                        

 

http://www.kkp-km.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΑΧΦΟΞΧΣ-ΥΣΓ
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Η Πρόεδρος του Κέντρου 

 

                                   

Νάκου Βασιλική 
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                                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
CPV  :  33140000-3         KAE : 1311 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

1. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ : 

Χωρητικότητας  2.000ml  με  διαβάθμιση  ανά  100ml  ,να  είναι  πλαστικοί ,διαφανείς 

,απολύτου στεγανότητας ,το μήκος του σωλήνα να είναι 90-100cm και να καταλήγει σε 

ρύγχος που προστατεύεται με κάλυμμα . 

Επίσης να έχουν ειδική εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης ούρων και τρύπες που 

επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας. 

  

2. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (ΖΕΥΓΗ) :  
Αποστειρωμένα από φυσικό ή συνθετικό latex με άψογη εφαρμογή και ελαστικότητα.  
 

3. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 8cmX4m :  

Να  αποτελούνται  από  βαμβακερά  και  ελαστικά νήματα ,καταλληλου υφάνσεως ώστε να 

επιτυχγάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών . 

 

4. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 10cmX4m :  
Να  αποτελούνται  από  βαμβακερά  και  ελαστικά νήματα ,καταλληλου υφάνσεως ώστε να 
επιτυχγάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών . 
 
5. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ (SILK)9mX5cm: 
Υποαλλεργικός,μεταξωτός,αυτοκόλλητος με καλη επικόλληση,να μην αφήνει σημάδια στο 
δέρμα και να επιτρέπει τον αερισμό του. 
 
6. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΣ) 2,5mX5cm: 
Υποαλλεργικός,αυτοκόλλητος με καλη επικόλληση,να μην αφήνει σημάδια στο δέρμα. 
 

7. ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΡΟΥ :  

Αποστειρωμένος ,μιάς χρήσης ,από διαφανές PVC με υποδοχές luer-lock key ενσωματωμένο, 

καλής ποιότητας, με ικανοποιητική ροή ρυθμιστή.Σε ατομική συσκευασία 100 έως 120 cm. 

 

8. ΜΑΣΚΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ : 

Μιας χρήσης ,νεφελεποίηση των 5ml σε 10 min, να είναι διαφανής ,μαλακή και άνετη για 

τον ασθενή .Να συνδέεται εύκολα με ροόμετρο οξυγόνου και να μην αποσυνδέεται εύκολα 

σε ψηλές ροές .Το ποτήρι νεφελοποίησης να ειναι χωρητικότητας άνω των 5 ml και ο 

σωλήνας μήκους τουλάχιστον 180 cm. Αποτελεσματική νεφελοποίηση ακόμα και όταν ο 

ασθενής είναι σε ύπτια θέση . 

 

9. ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ: 

Ενηλίκων με αποστειρωμένο ,μαλακό,διάφανο,χωρίς λατεξ σωλήνα ,μήκους τουλάχιστον 

1,80cm,καμπυλωτό ,ανατομικό χείλος με άριστη εφαρμογή κάτω από τη μύτη,καμπυλωτά 

ρινικά άκρα που εφαρμόζουν άνετα στα ρουθούνια . 

ΑΔΑ: ΨΑΧΦΟΞΧΣ-ΥΣΓ
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10. ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ : 

Ενηλίκων ,κατασκευασμένη από ιατρικό PVC ,άχρωμο και διαφανές .Να έχει ρυθμιζόμενο 

επιρίνιο έλασμα και συνδετικό σωλήνα 200cm περίπου . 

 

11. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΔΙΑ Μ.Χ.:  

Μιάς χρήσης (σαλιάρα),χάρτινη 

 

12. ΔΟΧΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ - ΒΙΟΨΙΑΣ 20ml: 

Μη αποστειρωμένο των 20 ml από ανθεκτικό ,διάφανο πλαστικό με καπάκι . 

 

13. ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ :  
Αποστειρωμένες ,σε ατομικές συσκευασίες ,όλων των μεγεθών . 
 

14. ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ : 
 Διαφόρων διαστάσεων. 
 

15. ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΕΣ: 
Κατασκευασμένοι από διάφανη πολύ μαλακή σιλικόνη υψηλής διαύγειας σε διάμετρο 12-
14-16-18-20-22-24-26-28-30 Fr. Στο τελικό άκρο να φέρουν μπαλόνι σταθεροποίησης των 5-
7-10ml. Το μπαλόνι να είναι ανατομικού σχεδιασμού χωρίς προεξοχή του τελικού άκρου του 
καθετήρα.         
 Ο δίσκος σταθεροποίησης δέρματος τύπου μαργαρίτα να προσφέρει ασφαλή συγκράτηση 
χωρίς την χρήση άλλων συνδετικών. Να φέρει 6υποαλλεργικά, ανατομικά πέλματα πάχους 
3mm για την ανατομική καθήλωση του στο δέρμα και να φέρει 6 αεραγωγούς-οπές για τον 
αερισμό του δέρματος.  
Ο σωλήνας σίτισης να φέρει εξωτερική διαγράμμιση ανά 10mm για την εκτίμηση βάθους. 
Να    φέρουν ενσωματωμένη κεφαλή σίτισης τριών (3) αυλών, για σίτιση,  χορήγηση 
φαρμάκων και για εμφύσηση του μπαλονιού. Να διατίθενται και με κεφαλή σίτισης ENFit® . 
 
16. ΜΑΣΚΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΙΔΙΚΕΣ : 

Μιας χρήσης, νεφελεποίηση των 5ml σε 10 min, να είναι διαφανής ,μαλακή και άνετη για 

τον ασθενή .Να συνδέεται εύκολα με ροόμετρο οξυγόνου και να μην αποσυνδέεται εύκολα 

σε ψηλές ροές .Το ποτήρι νεφελοποίησης να ειναι χωρητικότητας άνω των 5 ml και ο 

σωλήνας μήκους τουλάχιστον 180 cm. Αποτελεσματική νεφελοποίηση ακόμα και όταν ο 

ασθενής είναι σε ύπτια θέση . 

 

17. ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 
Τραχειοσωλήνας  μεγέθους Νο  5. 

. 

Όλα  τα προσφερόμενα είδη θα φέρουν σήμανση CE και  θα εναρμονίζονται με τα 

αντίστοιχα πρότυπα της ΕΕ (εφόσον προβλέπεται). 
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A/A ΕΙΔΟΣ 

Μ.Μ. 
ΑΓ. 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι.Α.Α. ΚΙΛΚΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ % ΦΠΑ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ  

1 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΤΜΧ 40.000     3.900     43.900 0,13 5.707,00 24% 7.076,68 

2 
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (ΖΕΥΓΗ) 

ΤΜΧ 100         50 150 0,22 33,00 6% 34,98 

3 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 
8cmΧ4m 

ΤΜΧ 2.000 100 30 50     2.180 0,1 218,00 13% 246,34 

4 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 
10cmX4m 

ΤΜΧ 2.000 100 30 50     2.180 0,15 327,00 13% 369,51 

5 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΩΤΟ 
(SILK)  9mX5cm 

ΤΜΧ 500 100   50     650 0,6 390,00 13% 440,70 

6 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 2,5cmX5m 
(ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ) 

ΤΜΧ 50 50       36 136 0,7 95,20 13% 107,58 

7 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΡΟΥ ΤΜΧ 1.000 100         1.100 0,4 440,00 13% 497,20 

8 
ΜΑΣΚΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΤΜΧ 500 300   100   7 907 0,5 453,50 24% 562,34 

9 
ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΜΧ 300 200   100   10 610 0,5 305,00 24% 378,20 

10 ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΜΧ 300 200   100   10 610 0,5 305,00 24% 378,20 

ΑΔΑ: ΨΑΧΦΟΞΧΣ-ΥΣΓ
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11 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΔΙΑ 
Μ.Χ. ΤΜΧ   5.000   250     5.250 0,08 420,00 24% 520,80 

12 
ΔΟΧΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ - 
ΒΙΟΨΙΑΣ 20ml ΤΜΧ 15.000           15.000 0,11 1.650,00 24% 2.046,00 

13 ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΤΜΧ 10           10 25 250,00 24% 310,00 

14 ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΜΧ 100           100 5 500,00 24% 620,00 

15 ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΕΣ ΤΜΧ 5 25         30 125 3.750,00 24% 4.650,00 

16 
ΜΑΣΚΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΜΧ           15 15 1,24 18,60 24% 23,06 

17  ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΜΧ   8         8 83 664,00 13% 750,32 

  ΣΥΝΟΛΟ                    15.526,30   19.011,91 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α 

(1) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

(2) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ/ΦΕΣ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤ. Α 

(3) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΗΣ 

(4) 

    

    

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

1. Η προσφορά κατατίθεται για μέρος ή και το σύνολο των ειδών της διακήρυξης.  

2. Αναλυτικές επεξηγήσεις για την συμπλήρωση των στηλών:  
 
(1) και (2): Συμπληρώνονται με στοιχεία που αντλούνται από τους αντίστοιχους πίνακες 
ζητούμενων ειδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).  
(3) - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α: Αναγράφεται η 
λέξη «ΝΑI» που υποδηλώνει συμφωνία των χαρακτηριστικών του προσφερόμενου είδους με 
τις ζητούμενες αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές εμφανίζονται στο 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». Η στήλη συμπληρώνεται υποχρεωτικά σε όλα 
τα προσφερόμενα είδη.  
(4)  ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΗΣ : συμπληρώνεται ο κατασκευαστής του προσφερόμενου είδους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

A/A ΕΙΔΟΣ 

Μ.Μ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΤΜΧ 43.900 0,13 
  

2 

ΓΑΝΤΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
(ΖΕΥΓΗ) ΤΜΧ 150 0,22 

  

3 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 
8cmΧ4m ΤΜΧ 2.180 0,1 

  

4 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 
10cmX4m 

ΤΜΧ 2.180 0,15 
  

5 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑΞΩΤΟ (SILK)  
9mX5cm ΤΜΧ 650 0,6 

  

6 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 
2,5cmX5m 
(ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ) ΤΜΧ 136 0,7 

  7 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΡΟΥ ΤΜΧ 1.100 0,4 
  

8 
ΜΑΣΚΕΣ 
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΜΧ 907 0,5 

  
9 

ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΜΧ 610 0,5 

  10 ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΜΧ 610 0,5 
  

11 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
ΠΟΔΙΑ Μ.Χ. ΤΜΧ 5.250 0,08 

  
12 

ΔΟΧΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ - 
ΒΙΟΨΙΑΣ 20ml ΤΜΧ 15.000 0,11 

  13 ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΤΜΧ 10 25 
  

14 
ΧΑΡΤΙ 
ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΜΧ 100 5 

  15 ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΕΣ ΤΜΧ 30 125 
  

16 
ΜΑΣΚΕΣ 
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΜΧ 15 1,24 

  

ΑΔΑ: ΨΑΧΦΟΞΧΣ-ΥΣΓ
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17  ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΜΧ 8 83 
    ΣΥΝΟΛΟ      

    

 

*Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

 

 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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