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 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
ΑΡ. 21/2022 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ 2.879,86€ ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 
13% CPV:33141126-9, ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΜΔΗΝΙΑ 
(Ν.Μ.ΚΤΠΑΡΙΙΑ), ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ  

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ννζ/θε Μνλάδα 
Κππαξηζζίαο) 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα απεπζείαο 
αλάζεζε  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε κφλν βάζε 
ηηκήο αλά είδνο 

ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΣΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ηκεξνκελία 25/10/2022 – Ηκέξα : Σξίηε 

Ώξα: 14:00 κ.κ.  

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  
Ηκεξνκελία 26/10/2022 – Ηκέξα : Σεηάξηε  

Ώξα: 10:00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
 Γ.Ν. Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο,    
Αιέμαλδξνπ Καιαληδάθνπ 13 ΣΚ 24500, Κππαξηζζία ) 

Κσδηθφο Αξηζκνχ Δμφδνπ (ΚΑΔ)  1311 

mailto:promitheies@noskypar.gr


ΚΩΓΙΚΟ CPV 33141126-9 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 
2.879,86 € (πιένλ ΦΠΑ 13%) ή 3.254,24 € κε ην Φ.Π.Α.  

Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΣΜΥ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Έλα (1) έηνο 

ΣΡΟΠΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 
Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζην 
πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ΚΗΜΓΗ 

 

Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο : 

1. Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 2. 
Σνπ Ν. 3580/2007(Φ.Δ.Κ. 134/Α/2007). 

2. Σνπ Ν. 3580/2007 (Φ.Δ.Κ. 134/Α/2007)  
3. Σνπ Ν. 4025/1-03-2012. 
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/2010 ΄΄ Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο ΄΄ (Φ.Δ.Κ. 194   

Α΄2010) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
5. Σνπ Π.Γ. 80/16 (Φ.Δ.Κ. 145 Α/5-8-16) πεξί ΄΄Αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο΄΄  
6. Σνπ Ν.4250/2014 (Φ.Δ.Κ. Α΄74/26-03-2014), άξζξν 1 (πεξί θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο 

επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ.  
7. Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 143 Α΄/2014), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

8. Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 
ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα 
Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 112 Α΄/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

9. Σνπ Ν. 3329/4-4-2005 (ΦΔΚ 81/05, άξζξν 7, παξ.8 ππνπ.. 17). 
10. Σνπ Ν. 4472/2017 (Α’ 74) , άξζξν 27 ζρεηηθά κε έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο γηα 

θάζε είδνπο πξνκήζεηαο , παξνρήο ππεξεζηψλ θιπ.  
11. Σνλ νξγαληζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ β.δ. 31/1-20/2/56 (ΦΔΚ 56Α΄) θαζψο ηξνπνπνηήζεθε- 

ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα θαη αλακνξθψζεθε κε ηελ αξ. Τ4α/νηθ.121798/12 (ΦΔΚ 
3477/31-12-2012 Β΄) απφθαζε Οηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο Ηιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο θαη Τγείαο. 

12. Σελ κε αξ. Τ4α/νηθ. 123890/2012 (ΦΔΚ 3499/31.12.2012 Σεχρνο Γεχηεξν) Απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ –Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο-Τγείαο, 
ζρεηηθά κε ηνλ Δλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ – Κ.Τ. Κππαξηζζίαο 

13. Σελ ππ΄αξίζκ. 20573/22.10.2020 Πξάμε Γηνηθήηξηαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο κε 
ηελ νπνία εθρσξεί πέξαλ ησλ αξκνδηνηήησλ, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή 
ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3329/2005 θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο 

 
Σηο Απνθάζεηο:  
 

1) Σελ ππ’ αξηζκ. 17/09-05-2022 (Θ: 37) Απφθαζε Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο 
ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.  

2) Σελ ππ’αξηζκ. 19/30-05-2022 (Θ: 6) Απφθαζε Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο ζρεηηθά 



κε ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο πηλάθσλ πξνγξακκαηηζκνχ πξνκεζεηψλ-ππεξεζηψλ θάησ ησλ 
30.000 € ηνπ έηνπο 2022-2023 ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο. 

3) Σελ ππ’ αξηζκ. 43/31-01-2022 Πξάμε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηνπ Γ. Ν. Μεζζελίαο ζρεηηθά κε ηε 
ζπγθξφηεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνκήζεηα ΡΑΜΜΑΣΩΝ . 

4) Σελ κε αξ. πξ. 987/11-10-2022 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνπ θαηαρσξήζεθε ζην 
Βηβιίν Δγθξίζεσλ ηεο Τπεξεζίαο καο κε α/α  1028/11-10-2022  θαη αλαξηήζεθε ζηε Γηαχγεηα κε 
ΑΓΑ:ΦΣΠ946904Τ-Ο4Λ .                          

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

Γηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ΡΑΜΜΑΣΧΝ, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 
2.879,86 € πιένλ ηνπ ΦΠΑ ή 3.254,24 € κε ην Φ.Π.Α., γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο, 

βάζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι) πνπ επηζπλάπηνληαη θαη ηνπο όξνπο 
ηεο δηαθήξπμεο, σο θάησζη : 

 

        ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΡΑΜΜΑΣΧΝ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 ΤΝΘΕΣΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΙΜΑ ΠΟΛΤΚΛΩΝΑ ΜΕΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ (ΠΟΛΤΓΛΤΚΟΛΙΚΟ ΟΞΤ    Ή 
ΠΟΛΤΓΛΑΚΣΙΝΗ)                                                                                                                                                                             

Πολφκλωνα ςυνθετικά απορροφήςιμα ράμματα μζςησ απορρόφηςησ από πολυγλακτίνη ή πολυγλυκολικό οξφ. Η 
επικάλυψη του ράμματοσ να είναι από το ίδιο υλικό που να προςτατεφει το ράμμα από φθορά κατά την 

τοποθζτηςη των κόμβων.  Διατήρηςη αντοχήσ ςτην τάςη 75% ςτισ 14ημζρεσ, 40%-50% ημζρεσ και 25% ςτισ 28 
ημζρεσ.                                                                                                                                                                                                                        

Να απορροφοφνται πλήρωσ από τον οργανιςμό  ςε περίπου  56-70 ημζρεσ. Οι βελόνεσ να απορροφοφνται από 
υψηλήσ ποιότητασ κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ϊςτε να 

αντιςτζκονται ςε κάμψη - ςτρζβλωςη.                                                              

A/A USP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΗΚΟ 
ΡΑΜΜΑΣΟ 
(CM) 

ΜΗΚΟ 
ΒΕΛΟΝΗ(MM) Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μ/Μ 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ 
ΦΠΑ 
13% 

1.1 2 
ΒΕΛΟΝΗ 1/2 
ΚΤΚΛΟΤ  ΣΡΟΓΓΤΛΗ  75 45 TEM 360 1,6 576,00 650,88 

1.2 1 
ΒΕΛΟΝΗ 1/2 
ΚΤΚΛΟΤ  ΣΡΟΓΓΤΛΗ  75 30 TEM 124 0,74 91,76 103,69 

1.3 0 
ΒΕΛΟΝΗ 1/2 
ΚΤΚΛΟΤ  ΣΡΟΓΓΤΛΗ  75 40 TEM 204 0,55 112,20 126,79 

1.4 1 
ΒΕΛΟΝΗ ΧΗΜΑΣΟ 
J ΣΡΟΓΓΤΛΗ  75 36 TEM 120 3,6 432,00 488,16 

1.5 2/0 
ΒΕΛΟΝΗ 1/2 
ΚΤΚΛΟΤ ΣΡΟΓΓΤΛΗ  70 26 TEM 310 0,51 158,10 178,65 



1.6 5/0 
ΒΕΛΟΝΗ 3/8 
ΚΤΚΛΟΤ ΣΡΟΓΓΤΛΗ  75 16 TEM 84 0,96 80,64 91,12 

1.7 6/0 
ΒΕΛΟΝΗ 3/8 
ΚΤΚΛΟΤ ΣΡΟΓΓΤΛΗ 75 16 TEM 12 0,84 10,08 11,39 

1.10 3/0 
ΒΕΛΟΝΗ 1/2 
ΚΤΚΛΟΤ ΣΡΟΓΓΤΛΗ  75 26 TEM 72 0,54 38,88 43,93 

1.11 3/0 
ΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙ 
ΒΕΛΟΝΗ  5x70    TEM 72 0,54 38,88 43,93 

1.12 2/0 
ΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙ 
ΒΕΛΟΝΗ  5x70    TEM 120 0,7 84,00 94,92 

1.13 1 
ΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙ 
ΒΕΛΟΝΗ  1,5   TEM 36 0,98 35,28 39,87 

1.14 0 
ΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙ 
ΒΕΛΟΝΗ  1,5   TEM 120 0,7 84,00 94,92 

1.15 7/0 
ΒΕΛΟΝΗ 3/8 
ΚΤΚΛΟΤ 75 16 TEM 24 0,9 21,60 24,41 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2  ΤΝΘΕΣΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ (ΠΟΛΤΔΙΟΞΑΝΟΝΗ)                                                                                                  
υνθετικά βακτηριοςτατικά ράμματα μονόκλωνα βραδείασ απορρόφηςησ από πολυδιοξανόνη ή ιςοδφναμο, 
πρόληψησ λοιμϊξεων χειρουργικήσ τομήσ. Να παρζχουν ςτήριξη 60-80% τησ αρχικήσ τουσ αντοχήσ τισ πρϊτεσ 

14μζρεσ, 35-70% τισ πρϊτεσ 28 μζρεσ και 35-60% τησ τάςεωσ τουσ για 42 ημζρεσ μετά την εμφφτευςη, ανάλογα με 
τη διάμετρο του νήματοσ. Να αποπορροφοφνται πλήρωσ από τον οργανιςμό ςε περίπου 180-240 ημζρεσ. Οι 
βελόνεσ να αποτελοφνται από υψηλήσ ποιότητασ κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητασ 

νικελίου 7,5-9,5%, ϊςτε να αντιςτζκονται ςε κάμψη - ςτρζβλωςη.                                                                                                     

2.1 1 

ΒΕΛΟΝΗ 1/2 
ΚΤΚΛΟΤ, ΣΡΟΓΓΤΛΗ  
LOOP 90 40 TEM 72 0,24 17,28 19,53 

2.2 2/0 
ΒΕΛΟΝΗ J ΚΤΚΛΟΤ , 
ΣΡΟΓΓΤΛΗ  70 46 TEM 100 3,6 360,00 406,80 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΕΙΟΤ ΤΝΘΕΣΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΙΜΟ                                    
Ράμματα πολυπροπυλενίου. Οι βελόνεσ να αποτελοφνται από υψηλήσ ποιότητασ κράμα χάλυβα 455 και 

άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ϊςτε να αντιςτζκονται ςε κάμψη - ςτρζβλωςη.   

3.1 3/0 
ΒΕΛΟΝΑ 1/2 
ΚΤΚΛΟΤ,ΣΡΟΓΓΤΛΗ 45 26 TEM 36 0,44 15,84 17,90 

3.2 3/0 
ΒΕΛΟΝΑ 1/2 
ΚΤΚΛΟΤ,ΣΡΟΓΓΤΛΗ 45 30 TEM 72 0,44 31,68 35,80 

3.3 0 
ΒΕΛΟΝΑ 1/2 
ΚΤΚΛΟΤ,ΣΡΟΓΓΤΛΗ 75 40 TEM 24 0,35 8,40 9,49 

3.4 2/0 
ΒΕΛΟΝΑ 1/2 
ΚΤΚΛΟΤ, ΣΡΟΓΓΤΛΗ 45 30 TEM 120 0,44 52,80 59,66 



3.5 2/0 
ΒΕΛΟΝΑ 1/2 
ΚΤΚΛΟΤ, ΣΡΟΓΓΤΛΗ 45 26 TEM 72 0,44 31,68 35,80 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 4 ΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΛΤΚΛΩΝΗ ΠΛΕΚΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΛΙΓΜΕΝΗ ΜΕΣΑΞΑ                                                                            
Ράμματα πολφκλωνησ πλεκτήσ και περιελιγμζνησ μζταξασ με και χωρίσ βελόνεσ: Μη απορροφήςιμα 

πολφκλωνα ράμματα φυςικήσ μζταξασ ειπικαλυμμζνα ή επενδεδυμζνα με κατάλληλο υλικό, η ςφςταςη 
του οποίου ςαφϊσ να περιγράφεται ςτην τεχνική προςφορά, ϊςτε να προκαλοφν τον ελάχιςτο 

τραυματιςμό ςτουσ ιςτοφσ και να υφίςτανται τη λιγότερη φθορά.Πλεκτή μζταξα με και χωρίσ βελόνη. Οι 
βελόνεσ να αποτελοφνται από υψηλήσ ποιότητασ κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με 

περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ϊςτε να αντιςτζκονται ςε κάμψη - ςτρζβλωςη.   

4.1 2 
ΒΕΛΟΝΗ 1/2 
ΚΤΚΛΟΤ, ΣΡΟΓΓΤΛΗ  75 40 TEM 48 0,44 21,12 23,87 

4.2 0 

ΒΕΛΟΝΗ ΚΤΡΣΟΤ 
3/8 ΚΤΚΛΟΤ, 
ΚΟΠΣΟΤΑ 75 40 TEM 64 0,35 22,40 25,31 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 5 ΤΝΘΕΣΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΙΜΑ ΡΑΜΜΑΣΑ ΜΟΝΟΚΛΟΝΑ ΠΟΛΤΑΜΙΔΙΟΤ (NYLON)                                                                                                                  
υνθετικό μη απορροφήςιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνεσ να αποτελοφνται από υψηλήσ 
ποιότητασ κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ϊςτε να 

αντιςτζκονται ςε κάμψη - ςτρζβλωςη.   

5.1 3/0 
ΒΕΛΟΝΗ, 3/8 
ΚΤΚΛΟΤ , ΚΟΠΣΟΤΑ 75 26 TEM 210 0,3 63,00 71,19 

5.6 1 
ΒΕΛΟΝΗ, 1/2 
ΚΤΚΛΟΤ , ΚΟΠΣΟΤΑ 100 40 TEM 24 0,65 15,60 17,63 

5.7 0 
ΒΕΛΟΝΗ, 3/8 
ΚΤΚΛΟΤ , ΚΟΠΣΟΤΑ 100 45 TEM 36 0,57 20,52 23,19 

5.8 4/0 ΒΕΛΟΝΗ,ΚΤΡΣΗ 45   TEM 64 0,45 28,80 32,54 

5.9 5/0 
ΒΕΛΟΝΗ,ΚΤΡΣΗ,3/8 
ΚΤΚΛΟΤ 45   TEM 72 0,48 34,56 39,05 

5.11 6/0 
ΒΕΛΟΝΗ,ΚΤΡΣΗ,3/8 
ΚΤΚΛΟΤ 45   TEM 12 0,41 4,92 5,56 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 6 ΤΝΘΕΣΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΙΜΑ ΠΟΛΤΚΛΟΝΑ ΣΑΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ (ΠΟΛΤΓΛΤΚΟΛΙΚΟ ΟΞΤ Ή 
ΠΟΛΤΓΛΑΚΣΙΝΗ)                                                                                                                                                                           

Πολφκλωνα ςυνθετικά απορροφήςιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξφ ή πολυγλακτίνη ή παρόμοιο. Να παρζχουν 
ςτήριξη ιςτϊν για 5-7 περίπου ημζρεσ μετά την εμφφτευςη, διατηρϊντασ πλζον του 45-50% τησ τάςεϊσ τουσ. Να 
απορροφοφνται πλήρωσ μετά από 30-45 ημζρεσ, περίπου. Οι βελόνεσ να αποτελοφνται από υψηλήσ ποιότητασ 
κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ϊςτε να αντιςτζκονται ςε κάμψη - 

ςτρζβλωςη. 



6.2 4/0 
ΒΕΛΟΝΗ 1/2 
ΚΤΚΛΟΤ ΣΡΟΓΓΤΛΗ  75 22 TEM 36 1,28 46,08 52,07 

6.3 1 
ΒΕΛΟΝΗ 1/2 
ΚΤΚΛΟΤ ΣΡΟΓΓΤΛΗ 90 40 TEM 72 1,78 128,16 144,82 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 7 ΤΝΘΕΣΙΚΟ ΠΟΛΤΕΣΕΡΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΤΨΗ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΙΜΟ ETHIBOND                                                                                                                                           
Ράμματα πολφκλωνου πλεκτοφ πολυεςτζρα, επενδυμζνου με κατάλληλο υλικό (η ςφςταςη του οποίου 

ςαφϊσ να περιγράφεται ςτην τεχνική  προςφορά), ϊςτε να προκαλοφν τον ελάχιςτο τραυματιςμό ςτουσ 
ιςτοφσ και να υφίςτανται τη λιγότερη φθορά. Με ειδικζσ ιςχυρζσ βελόνεσ από υψηλήσ ποιότητασ κράμα 

455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ϊςτε να αντιςτζκονται ςε κάμψη - 
ςτρζβλωςη. Να παρζχεται ςυνδυαςμόσ ςτρογγυλϊν βελόνων με κόπτουςα κορυφή.                                                                                           

7.1 5 

TAPERCUT, 1/2 
ΚΤΚΛΟΤ 
ΕΝΙΧΤΜΕΝΗ 75   TEM 24 8,9 213,60 241,37 

         
3254,24 

 

 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
 
Αλαζέηνπζα Αξρή: Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο), 
Γηεχζπλζε Αιέμαλδξνπ Καιαληδάθνπ 13 Κππαξηζζία ΣΚ 24500, Σειέθσλν: 2761360170  

 e-mail: promithies@noskypar.gr & kalkavoura@noskypar.gr 

Πιεξνθνξίεο: Γεσξγία  Πφηαξε, Γεσξγία Καιθαβνχξα 
 

2. ΣΡΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΗΜΔΡΟΜΙΝΙΑ 

ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗ 

ΓΙΑΓΧΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Πξσηφθνιιν Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο 

(Ννζειεπηηθή Μνλάδα 

Κππαξηζζίαο) 

       25/10/2022 

ΧΡΑ 14:00κ.κ. 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο 

(Ννζειεπηηθή Μνλάδα 

Κππαξηζζίαο), Αιέμαλδξνπ 

Καιαληδάθνπ 13 Κππαξηζζία, Σ.Κ 

24500, Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 

ζηηο 26/10/2022 ώξα 10:00 π.κ. 

 

3.  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) 

mailto:promithies@noskypar.gr


 
α. Τπεύζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ όηη 

δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 

ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο 

ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016. Η ππνρξέσζε 

απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. θαη αθνξά αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

(Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), 

ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, 

θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. (άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο 

ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4506/2019) γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή δδ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη 

άξζξν 73 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016)  

β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016)  

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν 
ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, εθφζνλ έρνπλ 
εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο /θνηλνπξαμίεο 
απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

 
Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ 
πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 
Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνύο, απαηηείηαη βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο 
ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
εκείσζε: ε πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία 
θαη δηεχζπλζε, θαζψο θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 
(e-mail) φισλ ησλ κειψλ ηνπ. 
 

4. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ: 
α. λα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα 
ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη 25/10/2022, εκέξα Σξίηε θαη ώξα  14:00κ.κ. 
β. λα απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα 
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρνπλ παξαιεθζεί απφ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δθφζνλ ε 
πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ 
έλδεημε «Να μην ανοιχθεί από ηην ηαχυδρομική υπηρεζία ή ηη γραμμαηεία». 
 



    5. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,  
2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
2.1. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 
2.3. Ο αξηζκφο ηεο πξφζθιεζεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2.4. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη 
εηδηθφηεξα ηα εμήο: 
3.1. ΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ 
θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ». 
3.2. ΣΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα 
ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΟΙΥΔΙΑ επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν 
θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.4. Οη θάθεινη ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ, ΣΔΥΝΙΚΗ θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο 
ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 
6.Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
 
 Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ζηάδην, πνπ πεξηιακβάλεη ηα 
παξαθάησ επηκέξνπο βήκαηα: 

  Παξαιαβή ησλ θαθέισλ θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

 Αλάδεημε αλαδφρνπ 
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο. 

Σν θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο ήηνη ε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά είδνο, ρσξίο 
Φ.Π.Α. 
 
 
7. Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζύκβαζεο 

 
ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δελ απαηηείηαη 
 
8. Δηδηθνί όξνη 
 
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. 
Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη ζπλππνινγηζζεί ζηελ 
πξνζθνξά. 
Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο: 
Α) Σηκή ρσξίο ΦΠΑ 
Β) χλνιν πξνζθεξφκελεο ηηκήο 
Γ) Πνζνζηφ ΦΠΑ θαη χλνιν ΦΠΑ 
Γ) πλνιηθφ θφζηνο κε ΦΠΑ 



Η ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 
 
9. Απόξξηςε Πξνζθνξώλ 
 
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο 
πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ελώ είλαη δπλαηό, θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, λα ζεσξεζνύλ απνδεθηέο θαη πξνζθνξέο πνπ 
παξνπζηάδνπλ αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνύο. Ωο αζήκαληεο απνθιίζεηο ή 
πεξηνξηζκνί λννχληαη νη απνθιίζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ πξνκήζεηα ή ηελ 
πνηφηεηα εθηέιεζήο ηεο, δελ πεξηνξίδνπλ ζε θαλέλα ζεκείν ηα δηθαηψκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Πξνζθέξνληνο θαη δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ 
Πξνζθεξφλησλ. 
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δύλαηαη λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα πξνζθνξά, κεηά από ζρεηηθή 
εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

 
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά ζε θάζε κία απφ ηηο θάησζη 
πεξηπηψζεηο: 

 
1 Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ. 
2. Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ. 
3. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
4. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο. 
5. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 
6. Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. 
7. Γελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, φπνπ απηνί 
αλαθέξνληαη. 

8. Πξνζθνξά πνπ ηα είδε δελ έρνπλ αληηζηνηρεζεί κε ηνλ θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ, 
εθφζνλ αληηζηνηρίδνληαη 

9. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, απνξξίπηνληαη 
 
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ 25/10/2022, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 14:00 κ.κ. είλαη 
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηεο Πξνκήζεηαο ή γηα θάζε είδνο μερσξηζηά.  
 
Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε εθαηφλ είθνζη εκέξεο (120) . 
 
10. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο: 
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξνβιέπεηαη ε 
άζθεζε έλζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127, ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 
Α΄/2016).  

 
11. Τπνγξαθή  & Γηάξθεηα ύκβαζεο 
Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη νξηζηηθά ε πξνκήζεηα είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη 
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζε 
πεξίπησζε πνπ έρνπλ ιήμεη απηά πνπ έρεη πξνζθνκίζεη θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο: 

 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα φινπο ηνπο θνξείο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 
επηρείξεζεο. 



ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, δελ παξνπζηαζηεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θεξύζζεηαη 
έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Αξκνδίνπ Οξγάλνπ. Η Αλαζέηνπζα αξρή ζηελ πεξίπησζε απηή 
θαιεί ηνλ πξψην επηιαρφληα γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα 
δηαδηθαζία. 
 
Η ζχκβαζε νξίδεηαη γηα έλα (1) έηνο. 
 
12.  Παξαθνινύζεζε θαη παξαιαβή 

Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ γίλεηαη εμνινθιήξνπ ή ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 
αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο θαη θαηφπηλ παξαγγειίαο απφ ην αξκφδην ηκήκα. 
 
Η παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 , παξ.11β ηνπ Ν.441/2016. 
Καηά ηα ινηπά θαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηηο αληηξξήζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο θαη φηη άιιν αθνξά 
ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ ζε εθηέιεζε ηεο  παξνχζαο  ηζρχνπλ νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/2016.   

13. Πιεξσκή αλαδόρνπ 
 
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο, ζε 
ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 
ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 13. Η πιεξσκή ζα ιάβεη ρψξα βάζεη ησλ 
ηηκνινγίσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ 
δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, 
κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ. 
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο  χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ 
ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο 
χκβαζεο.  

Γελ πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή 
 

14. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 
 

1.Καζ ́ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά 
κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο 
ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.  
2.Ο Αλάδνρνο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε 
ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο 
ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.  
3.Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζε λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν 4412/2016.  
4. Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, 
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
5. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη  
επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.  
  



Η ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληζηά ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο, αιιά θαη 
θάζε κέινο ηνπ (ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), έρεη ιάβεη πιήξε 
γλψζε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο. 

 
Οη όξνη ηεο παξνύζαο εξκελεύνληαη κε ηξόπν ώζηε λα κελ πξνθύπηεη αληίζεζή ηνπο κε 
θαλόλεο δηθαίνπ. ε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο όξνπ ηεο Γηαθήξπμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ηεπρώλ ηεο) πξνο επηηαθηηθό θαλόλα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνο θαλόλα δεκόζηαο ηάμεο, 
ππεξηζρύεη ν θαλόλαο δηθαίνπ. 
 
15. Μαηαίσζε: 
 
Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο εμ’ νινθιήξνπ ή ηκεκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 
ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αλαζέηνληνο 
θνξέα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ κε ππνρξέσζε ηελ αλαθνίλσζε ηεο καηαίσζεο 
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
 

                                                     Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ    
 
 
 

                      ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

      ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 

 ΣΔΥΝΙΚΑ – ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ 
 

 

 Σα πξνζθεξφκελα ξάκκαηα θάζε ηχπνπ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ θνηλνπνηεκέλν 

νξγαληζκφ πνπ βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην έδαθνο ελφο απφ ηα 

Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα θέξνπλ ζε επθξηλή ζέζε ηνπ ηειηθνχ πεξηέθηε 

ηνπο ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE-mark, ε νπνία απνδεηθλχεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπο κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648 - Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ «πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ» - ΦΔΚ2198/ηεπρ. Β/02-10-09). 
 

 Σα πξνζθεξφκελα ξάκκαηα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ 
κνλνγξαθηψλ ηεο ηζρχνπζαο έθδνζεο ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο. 

 

 Κάζε πξνζθεξφκελν πξντφλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο εθείλεο, πνπ 

είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ κε πιήξε αζθάιεηα θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα παξέρνληαη κε ηνπο ηξφπνπο πνπ νξίδνληαη απφ 

ηελ παξ. 13 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηεο ππ' αξηζ.ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648 - ΦΔΚ2198/ηεπρ. Β/02-

10-09 
 

 Η ηνπνζέηεζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη 

ζεσξνχληαη νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνζθεξνκέλσλ ξακκάησλ, ή 

φπνησλ άιισλ επηζεκάλζεσλ, πξέπεη λα έρεη γίλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ην 

πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ7/νηθ.2480 ΚΤΑ - ΦΔΚ 679/ηεπρ. Β/13-9-94). 

Πξνζθνξέο ξακκάησλ πνπ θέξνπλ επηζεκάλζεηο πάζεο θχζεσο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, 

ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, απφ ηξίηνπο, αθφκε θαη εάλ νη ηξίηνη απηνί 



δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαλνκέα, εηζαγσγέα ή εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Σπρφλ παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ. 
 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα δειψζνπλ κε ππεχζπλε δήισζε ζηε ηερληθή 

ηνπο πξνζθνξά ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ ξακκάησλ θαζψο, ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο 

ηνπ θαζψο θαη ηνλ ηφπν ηεο ηειηθήο ζπζθεπαζίαο, επί πνηλή απφξξηςεο. 
 

 Να πξνζθνκηζηεί ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα απνδνρήο φηη ζε πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα δελ ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε πιηθά άιινπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδνρήο δελ κπνξεί 

λα πξνκεζεχζεη ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα, ζα θαιχςεη ην θφζηνο πξνκήζεηαο απφ ηνλ 

επφκελν κεηνδφηε. 



Να θαηαηεζνχλ ηα πξσηφηππα θπιιάδηα νδεγηψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ξακκάησλ ζηα 
νπνία λα εκπεξηέρνληαη ππνρξεσηηθά θαη νδεγίεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα (ΓΤΑ/ νηθ. 2480 
άξζξν 4 παξ4). 
 

ηελ επηθάλεηα ηνπ ηειηθνχ πεξηέθηε φισλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ ξακκάησλ πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη κε επθξηλή θαη επαλάγλσζην ηξφπν ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

Ο θσδηθφο θαηαιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
 

Η ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ηνπ λήκαηνο. 
 

Η θαηαζθεπαζηηθή δνκή (πιεθηφ πνιχθισλν, πεξηειηγκέλν πνιχθισλν, κνλφθισλν 
θ.ν.θ.) θαη ην ρξψκα ηνπ λήκαηνο. 

 

Η δηάκεηξνο θαη ην κήθνο ηνπ λήκαηνο ζην κεηξηθφ ζχζηεκα. 
 

Σν κήθνο ηεο βειφλεο ζην κεηξηθφ ζχζηεκα, ν ηχπνο ηεο δηαηνκήο ηεο θαζψο θαη ν 
βαζκφο θάκςεο ηεο βειφλεο ζε κνίξεο ή ζε θιάζκα πεξηθεξείαο θχθινπ. 

 

Η έλδεημε «ζηείξν», ε κέζνδνο απνζηείξσζεο, ν αξηζκφο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο παξηίδαο, 

ε νξηαθή εκεξνκελία αζθαινχο ρξήζεο εθθξαζκέλε ζε έηνο θαη κήλα θαη ε έλδεημε 

φηη ην πξντφλ πξννξίδεηαη γηα κία θαη κφλν ρξήζε (ζεκ. ηα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα 

παξέρνληαη θαη κε ηελ ρξήζε ησλ εηδηθψλ ζπκβφισλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

ζρεηηθέο νδεγίεο). 
 

Ωο ηειηθφο πεξηέθηεο λνείηαη ην ηειηθφ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ζπζθεπαζίαο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ 

ξάκκαηνο ην άλνηγκα ηνπ νπνίνπ εθζέηεη ην ξάκκα ζε κε ζηείξν πεξηβάιινλ ή άιισο ην 

κέξνο εθείλν ηεο ζπζθεπαζίαο πνπ δελ κπνξεί λα αλνηρζεί ή λα θαηαζηξαθεί κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε απψιεηα ηεο ζηεηξφηεηαο ηνπ ξάκκαηνο. 
 

Ο αξηζκφο ειεπζέξσλ ξακκάησλ (απνιηλψζεσλ), αλά ηειηθφ πεξηέθηε κπνξεί λα είλαη έσο θαη 

30% κηθξφηεξνο ή κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ πνπ δεηά ε δηαθήξπμε. Γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ πνπ είλαη απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ φξν αιιά 

πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ξακκάησλ αλά ηειηθφ πεξηέθηε ιακβάλεηαη ππ΄ φςε ε αλά 

ξάκκα ηηκή. 
 

Σν κήθνο ηνπ λήκαηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ειεπζέξσλ ξακκάησλ (απνιηλψζεσλ), φπσο θαη 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ξακκάησλ κε πξνζαξκνζκέλε βειφλε, κπνξεί λα είλαη έσο θαη 10% 

κηθξφηεξν απφ ην κήθνο πνπ δεηείηαη ζηελ δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο ξακκάησλ κε 

κεγαιχηεξε απφθιηζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Διεχζεξα ξάκκαηα κε κήθνο 

κεγαιχηεξν απφ ην δεηνχκελν ζεσξνχληαη σο ζπκκνξθνχκελα θαη δελ απνξξίπηνληαη 

ρσξίο απηφ λα απνηειεί θξηηήξην πξνηηκήζεσο. 
 



ηα πξνζθεξφκελα ξάκκαηα κε βειφλε, νη βειφλεο πξέπεη λα είλαη ηξππαληζκέλνπ νπηζζίνπ 

άθξνπ (βειφλεο ζηηο νπνίεο ε ζπγθξάηεζε ηνπ λήκαηνο γίλεηαη κε είζνδν ηνπ ζε νπή ζην 

νπίζζην ηκήκα ηεο βειφλεο θαη κεραληθή ζχζθημε). Ράκκαηα κε βειφλεο πνπ δηαζέηνπλ 

νπίζζην άθξν αλνηθηνχ ηχπνπ (βειφλεο ζηηο νπνίεο ε ζπγθξάηεζε ηνπ λήκαηνο γίλεηαη κε 

εγθισβηζκφ εληφο αλαδηπινχκελνπ πεπιαηπζκέλνπ άθξνπ), ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηα ζηηο θαηεγνξίεο. 
 

Σα ξάκκαηα κε ζρέζε δηακέηξνπ βειφλαο-λήκαηνο 1:1, γηα ηελ απνθπγή δηαθπγψλ κεηά ην 

πέξαζκα ηνπ λήκαηνο θαη ηεο βειφλεο απφ ηα αγγεία, ζα γίλνπλ απνδεθηά φπνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεην θαη πεξηγξάθνληαη ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα ησλ πξνδηαγξαθψλ. 



Σν ρξψκα ησλ ρεηξνπξγηθψλ ξακκάησλ, είηε απηά είλαη ξάκκαηα κε πξνζαξκνζκέλε 

βειφλε, είηε ειεχζεξα (απνιηλψζεηο), δελ αμηνινγείηαη θαη δελ απνηειεί θξηηήξην εηδηθήο 

πξνηίκεζεο ή απφξξηςεο, εθηφο ησλ δηαθαλψλ ξακκάησλ. 
 

 Σν κήθνο ησλ πξνζθεξφκελσλ βεινλψλ κπνξεί λα είλαη έσο 2 ρηι. κηθξφηεξν ή 
κεγαιχηεξν απφ ην δεηνχκελν κήθνο απφ 25 θαη πάλσ θαη 1ρηι. κηθξφηεξν ε κεγαιχηεξν 
θάησ απφ 25 ρηι. 

 

 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο θνξπθήο ηνπ ηξηγψλνπ ησλ βεινλψλ ηξηγσληθήο δηαηνκήο, 

(βειφλεο δέξκαηνο ή βειφλεο θφπηνπζεο), δελ απνηειεί θξηηήξην αμηνιφγεζεο. Τπφ ηελ 

έλλνηα απηή νη ηξηγσληθέο βειφλεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο θνξπθήο, (ή άιισο βειφλεο 

ζπκβαηηθψο θφπηνπζεο θαη βειφλεο αλαζηξφθσο θφπηνπζεο), ζεσξνχληαη φκνηεο θαη 

θαηαηάζζνληαη ζε κία εληαία θαηεγνξία. 
 

 Να θαηαηεζνχλ ηα αλάινγα απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηε ζχλζεζε ηνπ θξάκαηνο αλνμείδσηνπ ράιπβα γηα θάζε πξνζθεξφκελν 

ξάκκα κε βειφλε θαη εθφζνλ δεηεζεί, λα ηεθκεξησζεί απφ αλεμάξηεην θνξέα εάλ είλαη 

αλάινγν ή αλψηεξν απφ ην δεηνχκελν ηεο δηαθήξπμεο. 
 

 Η θαηάζεζε κηαο ζθξαγηζκέλεο θαη αθέξαηαο ζπζθεπαζίαο (θνπηί) σο δείγκα αλά θαηεγνξία 
ξάκκαηνο κε βειφλε 22-26 ρηι. είλαη ππνρξεσηηθή, επί πνηλή απφξξηςεο. 

 

 Να θαηαηεζνχλ, γηα θάζε ηχπν ζπλζεηηθνχ απνξξνθήζηκνπ ξάκκαηνο,  πνιππξνππιελίνπ, 

δχν (2) θιηληθέο κειέηεο φπνπ λα πξνθχπηεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ξάκκαηνο θαη φρη ηεο 

πξψηεο χιεο θαηά ηελ απνξξφθεζή ηνπ απφ ηνλ ηζηφ, δεκνζηεπκέλεο ζε έγθξηηα 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. 
 

 Καηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ε εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ ξακκάησλ δελ 
ζα πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπο. 

 

 Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δείγκαηα ησλ πξντφλησλ δχλαηαη λα ειέγρνληαη σο 

πξνο ηε ζηεηξφηεηα θαη ηε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηε θαξκαθνπνηία. Σπρφλ κε ζπκκφξθσζε 

ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ. 
 

 Να θαηαηεζεί αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο αλαιπηηθά γηα θάζε έλα απφ ηα 

πξνζθεξφκελα είδε θαη γηα ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ζε αληηζηνηρία κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, νχησο ψζηε λα κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηελ επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο, ε ηεθκεξίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. Σν θχιιν ζπκκφξθσζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη επί πνηλή 

απφξξηςεο ζηελ ζηήιε «παξαπνκπή» αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο ηνπ πξνηνληηθνχ 

θαηαιφγνπ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, ή/θαη ζε θιηληθέο κειέηεο φπνπ απαηηείηαη ε 

ηεθκεξίσζε, ή/θαη ζε θπιιάδηα νδεγηψλ θαη φπνην άιιν απνδεηθηηθφ έγγξαθν απνδεηθλχεη 

ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο κε ηηο 



ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  Πξνζθνξά ρσξίο αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο (βιέπε παξαθάησ), 
ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

 

 

Α/Α 

ΓΙΑΚΗΡΤΞ

Η 

ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΓΟΤ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ * 

ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜ

ΔΝΟΤ 

ΔΙΓΟΤ * 

ΤΜΜΟΡΦΩ

Η ΝΑΙ/ΌΥΙ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΗ 

ΑΠΟΚΛΙΗ 

ΑΠΌ ΣΙ 

ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΚΩΓΙΚΟ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜ

ΔΝΟΤ 

ΔΙΓΟΤ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

** 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

 

* Δίδνο ξάκκαηνο/κέγεζνο ξάκκαηνο/κήθνο βειφλεο/θακππιφηεηα βειφλεο/κήθνο 
ξάκκαηνο,… 

 

** Παξαπνκπή ζε ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο ηνπ πξντνληηθνχ θαηαιφγνπ ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, ή/ θαη ζε θιηληθέο κειέηεο φπνπ απαηηείηαη ε ηεθκεξίσζε, ή/ θαη ζε 

θπιιάδηα νδεγηψλ 
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