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  ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ 

  ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.)                    Μαξνύζη,24-2-2016 

                                                             Αξ. πξση.: 388 

Γξαθείν: Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ 

Γηεχζπλζε: Αγξάθσλ 3-5 

Ραρ. Θψδηθαο: 15123 Καξνχζη 

Ξιεξνθνξίεο: Εαθπλζηλφο Ρειέκαρνο 

Ρει: 210 5212890 

Fax: 210 5212831 

Ηζηνζειίδα: www.keelpno.gr 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ 

ΣΙΣΛΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
«Ξξνκήζεηα ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη αλαισζίκσλ 

πιηθψλ» 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Ραθηηθφο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο ζε επξψ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη 145.867,90 επξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 23%. Ξξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο ΦΞΑ: 118.591,79 επξψ. 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΟΤ 
ΔΡΓΟΤ 

Ρν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ρακείν Δζσηεξηθήο 

Αζθάιεηαο (ISFB) ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Κεηαλάζηεπζεο θαη 

Δζσηεξηθψλ πνζέζεσλ  

 
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜ/ΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

15-03-2016 ψξα: 15:00 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. - ΑΓΟΑΦΥΛ 3-5, 15123 ΚΑΟΝΠΗ 

ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ Πχκβαζε πξνκήζεηαο αγαζψλ 

http://www.keelpno.gr/
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Ξξνκήζεηα ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη αλαισζίκσλ πιηθψλ 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ Ρεκάρηα 

ΠΟΟΣΗΣΑ Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην ΚΔΟΝΠ Β’ 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ 
ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πχκθσλα κε ην κέξνο Β'  

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Πχκθσλα κε ην κέξνο Β'  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

26-02-2016 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΧΡΑ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

16-03-2016, ψξα 12:00 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ: 

1.1 Ρνπ Λ. 2071/92 (άξζξν  26) – ζχζηαζε ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ 

Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.) σο Λ.Ξ.Η.Γ. επνπηεπφκελν απφ ηνλ πνπξγφ γείαο 

1.2 Ρνπ Ξ.Γ. 358/92 – νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηεο Θ.Δ.Δ.Ι. 

1.3 Ρελ 1/νηθ.5028/2001, ΦΔΘ 831/Β/29.6.2001, «Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο 

Ιεηηνπξγίαο ηνπ Θ.Δ.Δ.Ι.»  

1.4 Ρνπ ΞΓ.407/93, ΦΔΘ 174/Α/5.10.1993, «Δμαίξεζε απφ ην Γεκφζην Ρνκέα ηνπ 

Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.)» 

1.5 Ρνπ Λ. 3370/05, Άξζξν 20, ΦΔΘ 176/Α/11.7.2005 «Νξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο γείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» κεηνλνκαζία ηνπ 

Θ.Δ.Δ.Ι. ζε ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαη ινηπέο ξπζκίζεηο 

1.6 Ρνπ ΞΓ. 238/1995, ΦΔΘ 137/Α/28.6.1995, «Δμαίξεζε θνξέσλ απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Λ.2286/1995» 

1.7 Ρελ εμαίξεζε ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2009 

1.8 Ρνπ άξζξνπ 47 ηνπ Λ.3943/2011 «Φνξνδηαθπγή, ΘΦΠ, Φνξνινγία Θεθαιαίνπ, 

ΦΞΑ, ειεγθηηθέο ππεξεζίεο / ζέκαηα αζθαιηζηηθψλ Ρακείσλ θιπ», φπσο ηζρχεη: 

1.9 Ρνπ Λ.2198/94 (Φ.Δ.Θ. 43/Α΄/94) ζρεηηθά κε ηελ «Ξαξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο» ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ην 

άξζξν 24 φπσο ηζρχεη 

1.10 Αλαινγηθά ηνπ Λ. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο. 

1.11 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α΄/ 16-3-2007) «Ξξνζαξκνγή ηεο 

Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2004/18/ΔΘ», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005 
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1.12 Αλαινγηθά ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ 150/Α/10-07-07) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ» θαη θπξίσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη εηδηθά ζηελ 

παξνχζα 
1.13 Ρεο αξηζκ. Γ1δ 147636/9.12.2010 (ΦΔΘ 398/13.12.2010 Ρ..Ν.Γ.Γ.) 

απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ γείαο γηα ηνλ δηνξηζκφ Γ.Π. ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., φπσο απηή 

ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. Γ1δ/νηθ. 67510/16.06.2011, 

Γ1δ/νηθ. 111313/12-1-2012, Γ1δ/νηθ. 104402/ 13.11.2012, Γ1δ νηθ. 

68383/16.07.2013, Γ/νηθ. 1091/20-02-2014, Γ1δ/νηθ. 

22058/11.03.2014απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ γείαο. 

1.14 Ρνπ Λ. 3614/3.12.2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-20013 (ΦΔΘ 

267/Α/3.12.2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

1.15 Ρελ νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, 

θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη 

δεκνζίσλ έξγσλ 

1.16 Ρε κε αξ. πξση. 14053/ΔΠ 1749/27.03.08 πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

1.17 Ρνπ Λ. 3548/2007 (ΦΔΘ 68 Α΄/20-03-2007) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ 

Γεκνζίνπ Ρνκέα ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 

απηφο ηζρχεη.  

2. Σηο απνθάζεηο: 
 

2.1.  Ρελ ππ’ αξηζκ. 21/21-8-08 απφθαζε Γ.Π. ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε «Ν Θαλνληζκφο Πχλαςεο Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ , πεξεζηψλ & 

Κειεηψλ (κε Ρερληθψλ) ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.» 

2.2  Ρν ππ’ αξηζκ. 265/17-9-2015έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ γείαο (αξ. πξση. 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 12162/21.09.2015) κε ην νπνίν αλαζέηεη ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ηελ 

δηαρείξηζε θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

2.3 Ρν απφ 17-11-2015 Ρερληθφ Γειηίν Έξγνπ «Άκεζε ελίζρπζε ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ 

Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο εμαηηίαο ηεο πξνζθπγηθήο/κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ηελ έθηαθηε βνήζεηα ηνπ Ρακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (ISF)  ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κεηαλάζηεπζεο & Δζσηεξηθψλ πνζέζεσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. 

2.4 Ρελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ πνπ ειήθζε θαηά ηελ  

16ε Ππλεδξίαζε/03-12-2015 (αξ. πξση. 4186/10-12-2015)  ζρεηηθά κε ηελ 

απφθαζε ησλ Κειψλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ζην 

ρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα ηνπ Ρακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (Internal 
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SecurityFund)  ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κεηαλάζηεπζεο & Δζσηεξηθψλ 

πνζέζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

2.5 Ρελ Ππκθσλία Δπηδφηεζεο ππ΄άξηζκ. ΖΝΚΔ/2015/ISFB/AG/EMAS//0011 (αξ. 

πξση. ΘΔΔΙΞΛΝ 17556/24-12-15, αξ. πξση. Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

HOME/E1/VSARES (2015) 6021818/23-12-2015) κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο/ Γεληθή Γηεχζπλζε Κεηαλάζηεπζεο θαη Δζσηεξηθψλ πνζέζεσλ θαη 

ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ  

Ραθηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ ρακειφηεξε ηηκή ζε επξψ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Άκεζε ελίζρπζε ηεο 

αληαπφθξηζεο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο εμαηηίαο ηεο 

πξνζθπγηθήο/κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ 

Αηγαίνπ» φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηα ζπλεκκέλα ΚΔΟΖ θαη ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ηεο 

παξνχζαο θαη ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 

Ζπξνθήξπμε απνζηέιιεηαη γηα δεκνζίεπζε: 

- Πην «Ρεχρνο Γεκνζίσλ Γηαθεξχμεσλ θαη Ππκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Θπβέξλεζεο 

- Πε ηξεηο (3) εκεξήζηεο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο 

- Πηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο www.keelpno.gr 

 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηφλ 

ζαξάληα πέληερηιηάδσλ νθηαθνζίσλ εμήληα επηά επξψθαη ελελήληα ιεπηψλ (145.867,90 

€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

Ρακείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (ISFB) ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Κεηαλάζηεπζεο θαη 

Δζσηεξηθψλ πνζέζεσλ. 

 

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξψλ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, ην αξγφηεξν κέρξη 15-03-2016εκέξα Ρξίηε 

θαη ψξα 15:00. 

Νη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληάο ηνλ 

απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο,  ή 

απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ζηελ ηαρπδξνκηθή 

δηεχζπλζε Αγξάθσλ 3-5, 15123, Καξνχζη. Πηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο 

απνζηνιήο ε αλαζέηνπζα αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. 

Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη 

εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

http://www.keelpno.gr/
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Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε ΚΛΔΙΣΟ & ΦΡΑΓΙΜΔΝΟ θάθειν ζηνλ 

νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 α.  Ζ έλδεημε "ΠΡΟΟΥΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ Ο ΦΑΚΔΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ " κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 β.  H ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 γ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 δ. Αθνξά: Ραθηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηαηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Άκεζε ελίζρπζε ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο εμαηηίαο 

ηεο πξνζθπγηθήο/κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα λεζηά ηνπ 

Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ» 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο θαη 

ζθξαγηζκέλεο. 

Νη φξνη θαη νη απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, αλαθέξνληαη ζην Κέξνο Α’ ηεο 

παξνχζαο.  

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 
 
 
 
 
 

ΟΜΟΣΙΜΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 
Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ 
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ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ - ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 

Αλαζέηνπζα Αξρή 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ) πνπ εδξεχεη ζην Καξνχζη 

νδφο Αγξάθσλ 3-5,ΡΘ 15123 θαη ην νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. 

Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ) πνπ εδξεχεη ζην Καξνχζη 

νδφο Αγξάθσλ 3-5,ΡΘ 15123. 

Αξκόδηνο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο 

Ν θνο Εαθπλζηλφο Ρειέκαρνο πνπ παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ 

πιεξνθνξίεο,ηειέθσλν επηθνηλσλίαο: 210 52129890, Fax: 210 5212831, φιεο ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο 10:00-12:00 

Γηαθήξπμε 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην Κέξνο Α’: Γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη, ην Κέξνο 

Β’: Αληηθείκελν - πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο, Κέξνο Γ': Ξαξαξηήκαηα. 

Έξγν 

Ζ πξνκήζεηα ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη αλαισζίκσλ πιηθψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη 

ζην Κέξνο Β' ηεο παξνχζεο. 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Γηαγσληζκνύ 

Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. 

Πξνζθέξσλ 

Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιινπλ πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε 

ζχκβαζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Δθπξόζσπνο 

Ν ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην 

ηνλ πξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθέξνληα, ή 

πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ, ή ζε 

πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Αληίθιεηνο 

Ρν πξφζσπν πνπ ν πξνζθέξσλ κε δήισζε ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, 

fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ πξνζθέξνληα. 
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Αλάδνρνο 

Ν πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί γηα ην έξγνπ θαη ζα ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. 

Καηαθύξσζε 

Ζ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ ζηνλ αλάδνρν. 

ύκβαζε 

Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ηνπ έξγνπ, ε 

νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. 

πκβαηηθά ηεύρε 

Ρν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη 

φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά 

ηζρχνο: α. ηε ζχκβαζε, β. ηε δηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, γ. 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή θαη δ. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

δηαθεξπζζφκελνπ έξγνπ. 

πκβαηηθό ηίκεκα 

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην θάζε είδνο ηνπ έξγνπ. 

Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο 
Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ζα 

έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηελ 

παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ ηνπ  έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Ν παξψλ δηαγσληζκφο εληάζζεηαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Άκεζε 

ελίζρπζε ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο εμαηηίαο ηεο 

πξνζθπγηθήο/κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ 

Αηγαίνπ»θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ρακείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (ISFB) ηεο Γεληθήο 

Γ/λζεο Κεηαλάζηεπζεο θαη Δζσηεξηθψλ πνζέζεσλ. Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε 

επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη αλαισζίκσλ πιηθψλ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο. 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν, θαζψο επίζεο θαη γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ 
εηδψλ ηνπ έξγνπ. Γε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο 
πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο 
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ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

145.867,90€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. 

 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε ρακειόηεξε ηηκή.Δηδηθφηεξα, ε αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Γειαδή, ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη 

ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή  απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε είλαη 

αλνηθηή, επί ίζνηοφξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη γηα ην 100% ηεο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνο 

πξνκήζεηα εηδψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο ε νπνία κε ηα πξαθηηθά ηεο ζα 

βεβαηψλεη i) ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζή ησλ εηδψλ θαη ii) ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. απφ 

ην αξκφδην ηακείν ρξεκαηνδφηεζεο. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο /παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ νξίδεηαη ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ρν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεοζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Αλαιπηηθά ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ παξνπζηάδεηαη ζην Κέξνο Β’. 

«ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ – ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΝ» ηεο παξνχζαο. 

Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεη εθάπαμ ζηνπο ρψξνποπνπ ζα 

πινπνηεζεί ην έξγν θαη ζα ππνδείμεη ε επηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηνπ 

έξγνπ.  

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ αξκφδηα επηηξνπήπαξαιαβήο πνπ ζα 

ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδίδεη ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο. Θαηά ηε 

δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν 

πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαηπνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. 

Κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

επηηξνπήο παξαιαβήο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Κεηάζεζε 

επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί 

ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ εηδψλ. Πηηο 

πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, θαηά ηα αλσηέξσ, δελ 

επηβάιινληαη θπξψζεηο. 
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ΑΡΘΡΟ 7. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο 

νδεγίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη ζηε βάζε ηεο ζχκβαζεο κε ηελ πξνζήθνπζα επηκέιεηα 

θαη ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ εζψλ. 

2. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία 

ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ 

ηνλ αλάδνρν ή ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ, εθ’ φζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε 

απηψλ.  

3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ 

ηνπ ζηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο θαη κεξηκλά φπσο νη ηπρφλ ππεξγνιάβνη ηνπ πξάμνπλ ην ίδην. 

4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή ιακβάλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, ηδίσο δε 

ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ αλάδνρν ζρεηηθά κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρψξσλ φπνπ 

εθηειείηαη ε ζχκβαζε. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ Φπζηθά ή Λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/ 
θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν ηνπ ππφ 
αλάζεζε έξγνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο 
ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ 
Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 ή πξνεξρφκελα απφ 
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία 
πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο.  
Νη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα 
ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Υζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ην Έξγν θαηαθπξσζεί 
ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, εθ’ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν 
γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί 
νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 
Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη απηφλνκα ή κε άιια θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα ζην δηαγσληζκφ, δελ κπνξεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα κεηέρεη ζε 
πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γίλοληαη δεθηές προζθορές γηα ηο ζύλοιο, θαζώς επίζες θαη γηα κέρος ηωλ δεηούκελωλ 
εηδώλ ηοσ έργοσ. Γε γίλοληαη δεθηές θαη απορρίπηοληαη ως απαράδεθηες, προζθορές 
ποσ σποβάιιοληαη γηα κέροςηες δεηούκελες ποζόηεηας 

Ξξνζθνξέο αφξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, θαζφζνλ απνηεινχλ φιεο απαξάβαηνπο 
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φξνπο. 

 

Νη πξνζθνξέο πξέπεη: 

 λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ μέζκαηα, παξάηππεο δηνξζψζεηο, 

ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία 

εθηππσηηθήο κεραλήο θαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε δε αξκφδηα 

επηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη 

γεληθά ζα επηβεβαηψζεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 

 Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δχν 

(2) αληίγξαθα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD). Πε έλα απφ ηα δχν 

αληίγξαθα θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, πνπ ζα είλαη κνλνγξακκέλε, ζα γξάθεηαη ε  

ιέμε ¨ΞΟΥΡΝΡΞΝ¨ θαη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ αληηηχπνπ, ζε 

πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο.  

 

Ν εληαίνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΞΥΛΚΗΑ θαη ηε 

ΓΗΔΘΛΠΖ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: 

α.  Ζ έλδεημε "ΠΡΟΟΥΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ Ο ΦΑΚΔΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 β.  H ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 γ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 δ. Αθνξά: Ραθηηθφκεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηαηελ επηινγή αλαδφρνπ ζην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν: «Άκεζε ελίζρπζε ηεο αληαπόθξηζεο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Τγείαο εμαηηίαο ηεο πξνζθπγηθήο/κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ». 

 

Ο ΔΝΙΑΙΟ ΦΑΚΔΛΟ ΚΑΘΔ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ :  

Ρνπο παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο : 

 

Α. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

(πξσηφηππν θαη αληίγξαθν): 

 

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό ίζε κε ην 2% ηεο 

ζπλνιηθήο  πξνϋπνινγηζζείζεο αμίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) ηνπ 

ππό πξνκήζεηα είδνπο γηα ηννπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά.  

2.Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄ 75), ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη  

i) Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνληαη. 

ii) Γελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

iii) Γελ έρνπλ απνθιεηζζεί, απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ. 

iv) Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία. 
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v) Όηη ζα είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ πνπ 

δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία. 

3.Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄ 75), ζηελ νπνία: 

Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  

o Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην 
απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007, γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ αγνξαλνκηθνχ θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ  ηα 
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 
ρξενθνπίαο. 

o Γελ ηεινχλ ην ηειεπηαίν εμάκελν ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, εηδηθή ή 
θνηλή, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο 
φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο 
απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο  ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 
ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

 Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά 
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην. 
Ζ σο άλσ ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 
θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή 
ηα ΘΔΞ. 
Πε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ελψζεσο πξνζψπσλ/θνηλνπξαμίαο νη ππεχζπλεο 
δειψζεηο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη απφ ην/ηνπο λφκηκν/νπο εθπξφζσπν/νπο ηνπ 
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. 

4. Σα δηθαηνινγεηηθά ζύζηαζεο θαη ινηπά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/αιινδαπφ λνκηθφ 

πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο). Όια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη ε 

εθπξνζψπεζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαη ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ λφκν 

δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζα ππνβάιινληαη ζε επίζεκα 

αληίγξαθα. 

5. Παξνπζίαζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ζηελ νπνία κεηαμχ ησλ άιισλ ζα 

πεξηγξάθεηαη ε ππνδνκή ηνπ, ην πειαηνιφγην ηνπ, ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θ.ι.π. 

7. Παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνβάιεη 

ηελ πξνζθνξά ηνπ δηα αληηπξνζψπνπ ηνπ πνπ δελ είλαη λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ζα 

πξέπεη λα ππνβάιεη θαη έγγξαθν παξνρήο ζε απηφλ εηδηθήο ζρεηηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο.   

 

Β. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα πεξηιακβάλεη (πξσηφηππν 

θαη αληίγξαθν): 

 

Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε 
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ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, φζν 

θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus (ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή). 

2. Ππκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 
παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο. 

3. Ππκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο. 
4. Ρπρφλ ηερληθά θπιιάδηα θαη ινηπφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο γηα ηνλ πξνζθεξφκελν 

εμνπιηζκφ. 

5. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο κε ηελ νπνία ζα αλαθέξεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία θαηαζθεπάδεηαη ην πξνζθεξφκελν είδνο, 

θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο. 

6. Θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο θξίλεη ζθφπηκν φηη πξέπεη λα 
παξνπζηάζεη ή λα πξνηείλεη, ην νπνίν θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξέπεη λα ιεθζεί 
ππφςε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ αξηηφηεξε 
παξνπζίαζε ηεο πξφηαζήο ηνπ, γηα ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηνπ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πίλαθεο ζπκκφξθσζεο ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξσκέλνη ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη 

νδεγίεο ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη: 

1. Πηε Πηήιε «ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί 

φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο 

απαληήζεηο. 

2. Αλ ζηε ζηήιε «ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΛΑΗ», πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην 

αλάδνρν ή έλαο αξηζκφο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο 

πξνδηαγξαθήο θαη απαηηεί ζπκκφξθσζε, ζεσξνχκελα σο απαξάβαηνη φξνη 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ξξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ απφ 

απαξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

3. Αλ ε ζηήιε «ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ» δελ έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηε ιέμε «ΛΑΗ» ή 

κε θάπνηνλ αξηζκφ ή είλαη ζπκπιεξσκέλε κε ηελ έλδεημε «ΔΞΗΘΚΖΡΝ», ηφηε ε 

πξνδηαγξαθή δελ είλαη απαξάβαηνο φξνο. Ξξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ ηνπο κε 

απαξάβαηνπο φξνπο ή απνθιίλνπλ απφ απηνχο δελ απνξξίπηνληαη.  

4. Πηε ζηήιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΝΤΖΦΗΝ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ 

Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΛΑΗ/ΝΣΗ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή 

φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ 

αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ 

απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα επηηξνπή έρεη ηελ 

ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο. 

5. Πηε ζηήιε «ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα ηερληθά θπιιάδηα 

θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ 

ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο 

θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ 

ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ ζπκκφξθσζεο. Πηελ αξρή ηεο ελφηεηαο θαηαγξάθεηαη 

αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηεο.  
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I. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη 

νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. ηερληθφ θπιιάδην 3, 

ζει. 4 παξάγξαθνο 4, θ.ιπ.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά 

ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε 

αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ πίλαθα ζπκκφξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε 

δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. πξνδ. 4.18). 

 

Γ. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη 

ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) επί πνηλή απφξξηςεο, 

δηακνξθσκέλα σο εμήο: Ζ ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ (€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

φισλ ησλ λφκηκσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, θαη λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθψο. Πηελ πξνζθεξφκελε ηηκή επηζεκαίλεηαη φηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ην 

ζχλνιν ησλ εθηφο απφ ηνλ Φ.Ξ.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. 

Πε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο θαη 

νινγξάθσο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. 

Πε πεξίπησζε πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζα αλαγξάθεηαη ζηελ 

νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΥΟΔΑΛ». 

Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηεο ηηκήο, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε 

«ΓΥΟΔΑΛ» ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ 

πξνζθεξζεί δσξεάλ. 

Νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο 

πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληίηηκνπ ησλ εηδψλ πνπ 

ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 

εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ππνςήθηνη αλάδνρνη είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο φπσο 

θαζνξίδεηαη ζην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα δηαθφζηεο ζαξάληα 

εκέξεο (240) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο θαηάζεζήο ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ 

Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε φξνπο ηεο δηαθήξπμεο κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο 

εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο 

(3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ 

δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο 
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δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ αλαζέηνπζαο αξρήο. 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

 

Α. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απoζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ (δεκφζηα) ζηα γξαθεία ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. (ΑΓΟΑΦΥΛ 3-5, 15123 ΚΑΟΝΠΗ) 

παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 

 

Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο.  

Νη δηθαηνχκελνη πνπ παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 

Ζ απνζθξάγηζε θάζε πξνζθνξάο γίλεηαη κε ηελ  παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

θαη ν θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ επηηξνπή ηνπ 

δηαγσληζκνχ φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαηά θχιιν. 

 Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

κνλνγξάθνληαη, θαη αθνχ ζθξαγηζζνχλ απφ ηελ επηηξνπή θπιάζζνληαη. 

Δηδηθφηεξα νη θάθεινη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπνζεηνχληαη ζε λέν εληαίν 

θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη, ππνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή θαη 

θπιάζζεηαη. 

 Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαγξάθεη ηνπο πξνζθέξνληεο ηνπ έξγνπ ζε 

πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεη. 

Θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ 

γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ. Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

αλαδφρνπο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ 

πξνζθνξψλ χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Ζ εμέηαζε 

ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή. 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή.  
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B.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ 

νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαζψο θαη ησλ 

εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο. Αθνινπζεί ν έιεγρνο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο 

πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ν έιεγρνο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο 

ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η (ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ). Ζ επηηξνπή ζα 

ειέγμεη ην θαηά πφζνλ νη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη 

ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο. Κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή ζα δηαβηβάζεη ζην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηα πξαθηηθά ηεο, ην νπνίν απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη γλσζηνπνηείηαη 

ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ε ζρεηηθή απφθαζε. 

 

Β.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ζ εκεξνκελία, ν ηφπνο θαη ε ψξα απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα 

γλσζηνπνηεζεί, κε απφθαζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ,πνπ ζα ζηαιεί 

κε θαμ ζηνπο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαη 

ειέγρζεθαληερληθά. 

Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο 

θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, επηζηξέθνληαη απφ ηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρψξν 

δηελέξγεηαο, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ελψπηνλ ησλ ηπρφλ παξηζηακέλσλ 

εθπξνζψπσλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα 

απνζθξαγηζζνχλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.   

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζα 

θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο ζε Ππγθξηηηθφ Ξίλαθα, θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

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

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε 
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ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία 

απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη: 

 

Α. Ρα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Νη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ 

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

πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, 

γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην 

άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1).  

 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο 

πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 

25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, 

ζει. 2).  

 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Θνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, 

ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 

Νδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Νδεγία 2001/97/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 

28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 

(Φ.Δ.Θ. Α΄ 173/1995) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 

(Φ.Δ.Θ. Α΄ 305/2005). 

 ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, 

δσξνδνθία θαη δφιηα ρξεσθνπία.  

β. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, 

επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

γ. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε. 
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δ.  Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη 

ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄, θαη δ’ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 

ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ .  

ε. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ 

εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο.  

 

2. Νη αιινδαπνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο 

ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη 

αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄.  

β.  Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 

πηψρεπζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο δε ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο πηψρεπζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο.  

γ. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. 

δ. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ( θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 

σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο 

είλαη αζθαιηζκέλνη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο αιινδαπνχ, πξνζθνκίδνληαη  α) θαηάζηαζε 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε 

απφ αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ελψπηνλ 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο 

ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζή ηνπ, κε ηελ νπνία ζα 

δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη 
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απαζρνινχκελνη ζ’ απηήλ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά 

πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

ε. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 

Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

 

3. Ρα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

α. Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή 

ηνπο αιινδαπνχο, αληίζηνηρα.  

β. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή ή εηδηθή 

εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε ζπλδηαιιαγήο, ή άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ 

ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  

γ. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) 

θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη 

δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ 

πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα 

παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄.  

 

4. Νη ζπλεηαηξηζκνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο 

ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο Ππκβνπιίνπ δελ 

έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, 

ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄. 

β. Ρα δηθαηνινγεηηθά β’, γ’ θαη δ’ ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο παξ. 1.2.Α ,εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο 2 ηεο παξ. 1.2. Α 

ηεο παξνχζαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα,  

γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

 

5. Νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  
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Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη 

ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ 

αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ε νπνία γίλεηαη 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο. Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη 

φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ 

ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ 

ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

 

Όηαλ ν πξνζθέξσλ ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή δελ πξνζθνκίζεη 

εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο  έλα ή  πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. Πε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ 

πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 

απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ 

ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζεμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

αλσηέξσ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη, 

ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

 

Γηα ηα ζηάδηα ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηεο θαηαθχξσζεο ε επηηξνπή ζπληάζζεη 

πξαθηηθά πνπ ζα δηαβηβάζεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ην νπνίν θαη απνθαίλεηαη 

ζρεηηθά. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ αλάδνρν θνηλνπνηείηαη 

εγγξάθσο ζε απηφλ θαη ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΝΣΑΔΙ – ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

1. Θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζε απηφλ θαη 
ηεο δηελέξγεηαο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα 
ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή) ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 
ηνπ ΞΓ 118/2007. Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαζίδεη ην αξκφδην φξγαλν ηνπ θνξέα 
πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο 
Δλζηάζεσλ. 

Κε ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη ε 
πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 
ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο. 

2. Νη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ θνξέα, σο εμήο: 

Α) Θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο 
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ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο 
απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο 
ησλ πξνζθνξψλ. 

 Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ  ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ  θαη ην 
απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Β) Θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ηελ 
ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε ππνςεθίνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο 
ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε 
γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ.  

Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά 
εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ  ηελ 
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε κεηά απφ 
γλσκνδφηεζε απηνχ. 

Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη 
ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ 
ηεο ππνβνιήο ηεο. 

Γ)  Θαηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, 
κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν 
ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ  
ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ 
ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε 
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

Γ) Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ 
αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 
παξνχζαο πξνθήξπμεο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, 
αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ 
θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη 
απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν 
εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο 
απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 

3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο 
πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

4. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο 
ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο ππεξεζίαο. Νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο 
ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, κε θξνληίδα ηνπο. 
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5. Γηα ην απνδεθηφ ηεο  άζθεζεο έλζηαζεο εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 
15 παξ. 6 ηνπ ΞΓ 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 14. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα θάζε είδνο ηνπ έξγνπ, γίλεηαη 
εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο 
θαηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ 
ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 
πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 15. ΔΓΓΤΗΔΙ 

Νη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε, εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 

άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο 

ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ 

Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα 

κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε 

άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Νη εγγπήζεηο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο εηαηξεηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ 

φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο 

θνηλνπξαμίαο.  

 

15.1. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Θάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε 

πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο ην χςνο ηεο 

νπνίαο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε € (ΔΟΥ) πνζνζηφ 2% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο 

ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ γηα ηα νπνία ππνβάιιεη πξνζθνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Ξ.Α..  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο θαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ελψ 

ζηνπο ινηπνχο Ξξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ  εκεξνκελία 

Αλαθνίλσζεο  ηεο Θαηαθχξσζεο πξνο ηνλ αλάδνρν. 

 

15.2. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ   

Ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΞΑ.  
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Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ 

απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. Πε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί 

ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν 

ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή 

ζύκβαζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ, δειαδή ζα ηζρύεη κέρξη 

επηζηξνθήο ηεο ζηελ ηξάπεδα.   
Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα 
ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα 
νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 
δηαγσληζκφ, θεξύζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη 
απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληδφκελνο 
βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα δηελέξγεηαο λένπ δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη θαηαινγηζκφο ζε 
βάξνο ηνπ αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη ππνςεθίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξάο πνπ ηπρφλ 
πξνθχπηεη εάλ ηειηθά ε αλαζέηνπζα αξρή πξνθξίλεη απηή ηε ιχζε. 

 



 

25 

   
“Co-funded by the Internal Security Fund of the European Union” 

ΜΔΡΟ Β’. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΡΓΟΤ 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Αληηθείκελν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ είλαη ε πξνκήζεηα ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη αλαισζίκσλ 

πιηθψλ ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Άκεζε ελίζρπζε ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ 

Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο εμαηηίαο ηεο πξνζθπγηθήο/κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ», Ρακείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (ISFB) ηεο 

Γεληθήο Γ/λζεο Κεηαλάζηεπζεο θαη Δζσηεξηθψλ πνζέζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

 

2. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Ζ θξίζε ζηε Κέζε Αλαηνιή έρεη νδεγήζεη ζε έλα ηζρπξφ θχκα κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ Δπξψπε. 
Ρν 2015, πεξίπνπ 800.000 αθίμεηο απφ ηε Κεζφγεην ζάιαζζα έρνπλ θαηαγξαθεί, ζχκθσλα κε ηα 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία. Ζ Διιάδα έρεη δερζεί ην 82% 
ηνπ παξαπάλσ πιεζπζκνχ (πεξίπνπ 650.000 άηνκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο). 
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηνπ Ιηκεληθνχ Πψκαηνο, ε 
αχμεζε ησλ αθίμεσλ θζάλεη ην 788% ζε ζρέζε κε ηηο αθίμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ελψ 
πεξίπνπ 3.500 άηνκα έρνπλ ράζεη ηε δσή ηνπο εληφο ηνπ έηνπο. 
Ζ επείγνπζα θαηάζηαζε πνπ έρεη πξνθχςεη ιφγσ ηεο εμαηξεηηθά απμεκέλεο ξνήο είλαη ηδηαίηεξα 
ζνβαξή θαη θέξεη θηλδχλνπο ζε πνιιαπιά επίπεδα. Ξξνβιέπεηαη φηη ε Διιάδα ζα ζπλερίζεη λα 
δέρεηαη έλακεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ, θπξίσο κέζσ ησλ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ καο. 
Νη πηέζεηο δελ ζα ππνρσξήζνπλ (παξά ηηο επνρηθέο δηαθπκάλζεηο ζηα ζεκεία εηζφδνπ), ιφγσ ηεο 
γεσγξαθηθήο καο ζέζεο, ηνπ κήθνπο ησλ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ, ηεο εγγχηεηαο κε ηηο ρψξεο ηεο 
Κέζεο Αλαηνιήο θαη ηελ εγγχηεηα ησλ λεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπκε ηηο αθηέο ηεο Ρνπξθίαο, 
πνπ θαζηζηά ηε ζαιάζζηα νδφ πξνηηκφηεξε. 
Έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ εηζεξρφκελνπ πιεζπζκνχ έρεη λνζειεπηεί ζην Δζληθφ Πχζηεκα γείαο 
(ΔΠ), ζην Δζληθφ Γίθηπν Ξξσηνβάζκηαο γείαο (ΞΔΓ), θαη έρεη δηαθνκηζζεί κέζσ ηνπ Δζληθνχ 
Θέληξνπ Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΘΑΒ). Ραπηφρξνλα, ε Διιάδα βηψλεη ηηο ζπλέπεηεο κηαο 
παξαηεηακέλεο θαη ζνβαξήο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία επεξεάδεη αλαπφθεπθηα ην δεκφζην 
ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη πεξαηηέξσ απφ ηελ αδπλακία 
ησλ δνκψλ (εγθαηαζηάζεηο, πξνζσπηθφ, εμνπιηζκφο) ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο ηνπ Αλαηνιηθνχ 
Αηγαίνπ.Όια ηα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ ηελ επείγνπζα αλάγθε λα εληζρπζνχλνη δεκφζηεοδνκέο 
πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ε επείγνπζα πεξίζαιςε θαη ηα λνζνθνκεία πνπ 
αζρνινχληαη κε ηνπο λενεηζεξρφκελνπο πιεζπζκνχο κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ. Ζ πξνζθπγηθή 
θξίζε, ε νπνία πξνζηίζεηαη ζηελ ππάξρνπζα αλζξσπηζηηθή θξίζε, απνηειεί ζεκαληηθή πξφθιεζε 
γηα ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο, φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ, ηελ ελίζρπζε 
ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ππνδνκψλ πγείαο θαη ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 
Ζ πξνηεηλφκελε δξάζε απνζθνπεί ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζηα 
λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ (Ιέζβν, Σίν, Πάκν, Ιέξν, Θσ, Οφδν, Θάιπκλν, Θαζηειφξηδν, Πχκε 
θαη Ρήιν) κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ δνκψλ πγείαο γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο αιινδαπνχο, ψζηε 
λα απμεζεί ην αίζζεκα εζσηεξηθήο αζθάιεηαο αλαθνξηθά κε ηελ πγεία ηνπο. 
Ζ αίηεζε επηρνξήγεζεο έιαβε ππφςε ηα εμήο:  

 ηηο αλάγθεο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο (ΔΠ) θαη ηνπ Ξξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ 

γείαο (ΞΔΓ), φπσο θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ 2ε ΞΔ, ε νπνία είλαη ε ππεχζπλε δεκφζηα 

αξρή γηα ηελ πγεία ζηελ πεξηνρή ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, 

 ηηο αλάγθεο ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΘΑΒ). 
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Πεκεηψλεηαη φηη νη αλάγθεο απηέο αθνξνχλ ηελ πξναλαθεξζείζα πεξηνρή, δειαδή ηα ζαιάζζηα 

ζχλνξα ηεο Διιάδαο κε ηελ Ρνπξθία. Ππλνπηηθά, νη θχξηνη ζηφρνη ηεο δξάζεο είλαη νη θάησζη: 

 Ζ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ δνκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζηα λεζηά πξψηεο 

ππνδνρήο πνπ έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηελ έθηαθηε αλάγθε. 

 Ζ εμαζθάιηζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο πιεζπζκνχο, 

κέζσ ηεο ζπληνληζκέλεο επηρεηξεζηαθήο δξάζεο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ νξζψλ πξαθηηθψλ, 

ελαξκνληζκέλν κε ηελ επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο αζζελεηψλ. 

 Ζ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο επείγνπζαο πξν-λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ ΔΘΑΒ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Ζ ελαζρφιεζε κε ηελ επίιπζε θνηλψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ παξνρή 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε πξφζθπγεο/κεηαλάζηεο (π.ρ. γισζζηθά εκπφδηα, αλαζθάιεηα, 

ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο, ξαηζηζκφο), παξέρνληαο δηαπνιηηηζκηθνχο κεζνιαβεηέο ζηα 

λνζνθνκεία. 

3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ TΧN ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ 

Γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ηα ππφ πξνκήζεηα είδε, θάζε έλα απφ ηα νπνία απνηειεί 

θαη ην αληίζηνηρν παξαδνηέν ηνπ αλαδφρνπ, είλαη: 

 
Α/Α 

ΔΙΓΟ ΣΙΜΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

1 Σφςτθμα μζτρθςθσ ςακχάρου ςτο αίμα 30,00 20 600,00 

2 Χειροκίνθτθ αναρρόφθςθ 80,00 20 1.600,00 

3 Ηεφγοσ αυτοκόλλθτων θλεκτροδίων απινίδωςθσ 
& βθματοδότθςθσ για αυτόματο εξωτερικό 
απινιδωτι τφπου AED Plus Zoll, ενθλίκων       42,00 400 16.800,00 

4 Ηεφγοσ αυτοκόλλθτων θλεκτροδίων απινίδωςθσ 
για αυτόματο εξωτερικό απινιδωτι τφπου AED 
Plus Zoll, παίδων  121,03 40 4.841,20 

5 Ηεφγοσ αυτοκόλλθτων θλεκτροδίων απινίδωςθσ 
για απινιδωτι/monitor τφπου LifeGain CU HD-1  60,00 100 6.000,00 

6 Ηεφγοσ αυτοκόλλθτων θλεκτροδίων απινίδωςθσ 
για απινιδωτι τφπου Lifepak 1000 Physio-
Control 35,00 100 3.500,00 

7 Σανίδα ακινθτοποίθςθσ πολυτραυματία, 
ενθλίκων-παίδων 450,00 5 2.250,00 

8 Σανίδα ακινθτοποίθςθσ πολυτραυματία, 
ενθλίκων 200,00 30 6.000,00 

9 Ηϊνθ περίδεςθσ αςκενοφσ επί τθσ ςανίδασ 
ακινθτοποίθςθσ πολυτραυματία 19,98 40 799,20 

10 Σετ ακινθτοποίθςθσ κεφαλισ 81,18 40 3.247,20 

11 Νάρκθκεσ ακινθτοποίθςθσ ςε ςετ των πζντε (5) 
τεμαχίων 250,00 10 2.500,00 

12 Αςκόσ ανάνθψθσ με τα παρελκόμενά του, 
ενθλίκων 123,00 40 4.920,00 

13 Αςκόσ ανάνθψθσ με τα παρελκόμενά του, 
παίδων 115,62 30 3.468,60 

14 Σετ Λαρυγγοςκοπίου   120,00 10 1.200,00 
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15 Τςάντα Α’ βοθκειϊν 50,00 20 1.000,00 

16 Φορείο Ρολυτραυματία (scoop) 400,00 10 4.000,00 

17 Εφεδρικό (ςπαςτό) φορείο αςκενοφσ 200,00 15 3.000,00 

18 Σάκοσ Α’ βοθκειϊν 250,00 10 2.500,00 

19 Γιλζκο απεγκλωβιςμοφ 145,00 20 2.900,00 

20 Συςκευι ακινθτοποίθςθσ αυχζνα, ενθλίκων 7,00 1.000 7.000,00 

21 Φορθτι φιάλθ Ο2 με ενςωματωμζνο ροόμετρο, 
χωρθτικότθτασ 2 lit      80,00 40 3.200,00 

22 υκμιςτισ πίεςθσ για φιάλεσ Ο2 αςκενοφόρου 
οχιματοσ τφπου Citroën/Mercedes/VW που 
διακζτει το ΕΚΑΒ        90,00 10 (3/1/6) 900,00 

23 Λαρυγγικι μάςκα 7,26 50 363,00 

24 ινικόσ κακετιρασ Ο2 0,20 4.000 800,00 

25 Μάςκα χοριγθςθσ Ο2, ενθλίκων 0,65 4.000 2.600,00 

26 Μάςκα χοριγθςθσ Ο2, παίδων 0,70 2.000 1.400,00 

27 Οδθγόσ διαςωλινωςθσ 3,26 20 65,20 

28 Κακετιρασ αναρρόφθςθσ 0,25 300 75,00 

29 Στοματοφαρυγγικόσ αεραγωγόσ 0,31 500 155,00 

30 Eνδοτραχειακόσ ςωλινασ χωρίσ cuff 1,54 100 154,00 

31 Μάςκα χοριγθςθσ Ο2, ενθλίκων 0,96 100 96,00 

32 Ενδοφλζβιοσ κακετιρασ 1,00 1.000 1.000,00 

33 Τουρνικζ (ιςχαιμοπερίδεςθ) 5,00 50 250,00 

34 Συςκευι ενδοφλζβιασ χοριγθςθσ υγρϊν 1,00 400 400,00 

35 Χειρουργικι μάςκα 0,06 2.000 120,00 

36 ΚΑΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 1.200,00 1 1.200,00 

37 Κουτί αλουμινίου αποκικευςθσ και μεταφοράσ 
υλικϊν 300,00 5 1.500,00 

38 Φορθτι ςτιλθ φωτιςμοφ επείγουςασ ανάγκθσ 120,00 8 960,00 

39 Φακόσ κεφαλισ 12,30 30 369,00 

40 Φακόσ χειρόσ 30,00 30 900,00 

41 Ατραυματικό ψαλίδι κοπισ ροφχων 6,15 30 184,50 

42 Κράνοσ ΕΤΙΚ 73,80 10 738,00 

43 Αςφρματοι Φορθτοί 200,00 10 2.000,00 

44 Κορδζλα Απομόνωςθσ (500 m) 18,00 5 90,00 

45 Τρόφιμα αφυδατωμζνα 15,00 100 1.500,00 

46 Αλκαλικι μπαταρία τφπου LR14 (C)/LR6 
(AA)/LR3 (AAA)/LR20 (D) 0,62 

500 
(50/250/150/50) 310,00 

47 Γάντια για βαριά εργαςία, ηεφγθ 2,00 100 200,00 

48 Σεντόνι αλουμινίου 1,23 5.000 6,150,00 

49 Στιγμιαίοσ ξθρόσ πάγοσ 0,74 300 222,00 

50 Σάκοσ μεταφοράσ νεκρϊν, ενθλίκων 16,00 400 6.400,00 

51 Σάκοσ μεταφοράσ νεκρϊν, παίδων 15,00 100 1.500,00 

52 Χειρουργικά ράμματα 2,00 100 200,00 

53 Σφριγγα 0,06 1.000 60,00 
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54 Γάντια νιτριλίου 5,00 300 1.500,00 

55 Ελαςτικόσ επίδεςμοσ 1,23 1.000 1.230,00 

56 Απλι μθ αποςτειρωμζνθ γάηα 0,10 2.000 200,00 

57 Νεφροειδζσ 0,10 1.000 100,00 

58 Κάρτα διαλογισ αςκενϊν 0,86 2.500 2.150,00 

59 Απολυμαντικό υγρό επιφανειϊν 
1 λίτρου 5,00 300 1.500,00 

60 Αλκοολοφχο διάλυμα απολφμανςθσ χεριϊν 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  500 ML 3,00 400 1.200,00 

61 SODIUM CHLORIDE SOL NaCI 9% 1,00 200 200,00 

62 RINGER LACTATE SOL 1,00 400 400,00 

63 DEXTROSE SOL Dw 5% 1,00 100 100,00 

64 ΝΜΕΔΛΔ 500 ml 1,00 200 200,00 

65 BETADINE 500 ml 7,00 100 700,00 

66 RAPID HEMA MALARIA  PF/PAN 15,00 370 5.550,00 

67 RAPID HEMA MALARIA PFV 15,00 370 5.550,00 

68 RAPIDHEMATUBERCULOSIS 15,00 740 11.100,00 

 

Β.3 ΣΡΟΠΟΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΣΟΠΟΠΑΡΑΓΟΗ 

Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ παξαπάλσ εηδψλ ζα γίλεη ζε ΡΟΗΑΛΡΑ (30) ΖΚΔΟΔΠ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο (πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε). 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη ζε ηφπν πνπ ζα ππνδείμεη ε αλαζέηνπζα αξρή. 
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ΜΔΡΟ Γ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 

 
 

Α/Α/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΤΠΟΥΡΕΧΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 
φςτθμα μζτρθςθσ ςακχάρου ςτο αίμα 

 Ο απαιτοφμενοσ όγκοσ δείγματοσ αίματοσ πρζπει να 
είναι μικρότεροσ από 2 μlit 

 Ο χρόνοσ επεξεργαςίασ του δείγματοσ και 
εμφάνιςθσ του αποτελζςματοσ τθσ μζτρθςθσ, 
πρζπει να είναι μικρότεροσ από 10 sec 

 Το εφροσ των μετριςεων πρζπει να είναι 20 – 600 
mg/dL ι μεγαλφτερο 

 Τα αντιδραςτιρια (οι ταινίεσ) πρζπει να επιτρζπουν 
μετριςεισ με όλουσ τουσ τφπουσ αίματοσ 
(τριχοειδζσ, φλεβικό, αρτθριακό και νεογνικό) 

 Θ θμερομθνία λιξεωσ των ταινιϊν κα πρζπει να 
είναι αυτι που αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία ακόμα 
και μετά το άνοιγμά τθσ. 

 Ο μετρθτισ δεν πρζπει να επιτρζπει τθν διενζργεια 
μζτρθςθσ ςακχάρου ςτο αίμα, με λθγμζνεσ ταινίεσ 
μζτρθςθσ προσ αποφυγι εςφαλμζνων 
αποτελεςμάτων 

 Το ςφςτθμα μζτρθςθσ πρζπει να ανιχνεφει 
αυτόματα τθν επάρκεια δείγματοσ του αίματοσ και 
να επιβεβαιϊνει αυτιν τόςο με μινυμα επί τθσ 
οκόνθσ, όςο και με θχθτικό ςιμα 

 Το ςφςτθμα μζτρθςθσ πρζπει να υποςτθρίηει τθ 
δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ δείγματοσ αίματοσ (re-
dosing) προσ αποφυγι άςκοπθσ ςπατάλθσ 
αναλϊςιμων ταινιϊν 

 Το εφροσ αιματοκρίτθ ςτο οποίο ο μετρθτισ πρζπει 
να μπορεί να δϊςει αξιόπιςτα αποτελζςματα, να 
είναι 20 – 70% 

 Το ςφςτθμα μζτρθςθσ να ςυνοδεφεται από 
ςκαρφιςτιρεσ μιασ χριςεωσ, διαμετριματοσ αιχμισ 
23 G ι καλφτερου, με αυτόματο μθχανιςμό 
εκτίναξθσ – επιςτροφισ τθσ αιχμισ, που κρατοφν τθν 
αιχμι αςφαλιςμζνθ ςτο εςωτερικό τουσ ακόμα και 
μετά τθ χριςθ τουσ για αςφάλεια & υγιεινι 

 Να ςυνοδεφεται από ταινίεσ μζτρθςθσ ςε 
ςυςκευαςία των πενιντα (50) τεμαχίων 

 Τα μζρθ που αποτελοφν το ςφςτθμα μζτρθςθσ να 
φζρουν πιςτοποίθςθ CE 

 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 
είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 

20 
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του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

 Θ εταιρία ςτθν οποία κα κατακυρωκεί θ ςφμβαςθ, 
κα αναλάβει τθν δωρεάν παροχι και αποςτολι 
ικανοφ αρικμοφ μετρθτϊν ςακχάρου για τισ ανάγκεσ 
του ΕΚΑΒ, το χρονικό διάςτθμα που ιςχφει θ 
ςφμβαςθ 

 Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 
δφο (2) ζτθ 

2 
Χειροκίνθτθ αναρρόφθςθ 

 Να είναι καταςκευαςμζνθ από PVC φιλικό προσ τον 
αςκενι 

 Να είναι φορθτι και να αποςυναρμολογείται 
εφκολα και χωρίσ τθν χριςθ εργαλείων, 
προκειμζνου τα εξαρτιματά τθσ να μποροφν να 
κακαριςτοφν, απολυμανκοφν και αποςτειρωκοφν 

 Το βάροσ τθσ να μθν υπερβαίνει τα 300 gr με το 
δοχείο εκκριμάτων άδειο, προκειμζνου να είναι 
δυνατι θ χριςθ τθσ με το ζνα χζρι 

 Το κενό που επιτυγχάνει να είναι τουλάχιςτον 550 
mmHg και θ μζγιςτθ ροι τουλάχιςτον 20 lit/min 

 Να διακζτει δοχείο ςυλλογισ εκκριμάτων, 
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 300 ml 

 Να ςυνοδεφεται από ςωλινα αναρρόφθςθσ 
 Το ρφγχοσ αναρρόφθςθσ να δφναται να 

περιςτρζφεται κατά 100° τουλάχιςτον, προσ 
εξυπθρζτθςθ τθσ αναρρόφθςθσ 

 Να διακζτει πιςτοποίθςθ CEmark 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

 Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 
δφο (2) ζτθ 

20 
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3 
Ζεφγοσ αυτοκόλλθτων θλεκτροδίων απινίδωςθσ& 
βθματοδότθςθσ για αυτόματο εξωτερικό απινιδωτι τφπου 
AEDPlusZoll, ενθλίκων 

 Να αποτελοφνται από δφο ανεξάρτθτεσ 
αυτοκόλλθτεσ πλάκεσ μζςω των οποίων κα 
μεταφζρεται θ ενζργεια κατά τθν διάρκεια τθσ 
απινίδωςθσ. 

 Να μποροφν να ςυνδεκοφν με τον απινιδωτι χωρίσ 
προςκικθ μετατροπζα (adaptor). 

 Τα δφο θλεκτρόδια του ηεφγουσ να είναι 
διαφορετικοφ μεγζκουσ και ςχιματοσ και να 
αναγράφουν κακϊσ και να απεικονίηουν τα ςωςτά 

400 
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ςθμεία τοποκζτθςισ τουσ, ϊςτε να αποφεφγονται 
λάκθ κατά τθν τοποκζτθςθ. 

 Τα θλεκτρόδια να φζρουν αγϊγιμεσ πλάκεσ 
καταςκευαςμζνεσ από καςςίτερο. 

 Τα θλεκτρόδια να ζχουν ειδικό ςχεδιαςμό με 
αποτζλεςμα τθν μείωςθ των εγκαυμάτων. Θ 
χοριγθςθ τθσ ενζργειασ να γίνεται με κατεφκυνςθ 
από το κζντρο του θλεκτροδίου προσ τθν 
περιφζρειά του. 

 Να είναι ςυςκευαςμζνα ςε ειδικό φάκελο 
επικαλλυμζνο εςωτερικά από φφλλα μετάλλου 
προκειμζνου να επιβραδυνκεί ςτο ελάχιςτο θ 
αλλοίωςι τουσ με τθν πάροδο του χρόνου. 

 Να μποροφν να είναι ςυνδεδεμζνα με τον απινιδωτι 
ζτοιμα προσ χριςθ, χωρίσ να χρειάηεται να ανοιχτεί 
θ ςυςκευαςία τουσ. 

 Να αναφερκοφν το ςχιμα και οι διαςτάςεισ των δφο 
θλεκτροδίων sternum και apex προκειμζνου να είναι 
ςυμβατζσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 
απινιδωτι, τισ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι του 
και τα διεκνι πρότυπα. 

 Να μπορεί να πραγματοποιείται με το ίδιο 
θλεκτρόδιο απινίδωςθ, λιψθ ΘΚΓ και 
βθματοδότθςθ. 

 Να διακζτουν όλα τισ απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ 
που τα κακιςτοφν κατάλλθλα και αςφαλι για χριςθ. 

 Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ οφείλουν να 
προςκομίςουν δείγμα του προσ προμικεια είδουσ, 
το οποίο κα δοκιμαςτεί ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ 
προκειμζνου να ελεγχκεί θ αςφάλεια χριςθσ του 
κακϊσ και θ αποδοτικότθτά του.  

 Θ διάρκεια ηωισ τουσ να είναι τουλάχιςτον δζκα 
οχτϊ (18) μινεσ από τθν παράδοςθ  

 Θ προμθκεφτρια και θ καταςκευάςτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 

13485:03  και το προϊόν να διακζτει μεταξφ άλλων 

πιςτοποιθτικϊν που ηθτοφνται παραπάνω, και 

CEmark. 

 

4 
Ζεφγοσ αυτοκόλλθτων θλεκτροδίωναπινίδωςθσ για 
αυτόματοεξωτερικό απινιδωτι τφπου AEDPlusZoll, παίδων 

 Να αποτελοφνται από δφο ανεξάρτθτεσ 
αυτοκόλλθτεσ πλάκεσ μζςω των οποίων κα 
μεταφζρεται θ ενζργεια κατά τθν διάρκεια τθσ 
απινίδωςθσ. 

 Να μποροφν να ςυνδεκοφν με τον απινιδωτι χωρίσ 
προςκικθ μετατροπζα (adaptor). 

 Τα δφο θλεκτρόδια να αναγράφουν κακϊσ και να 
απεικονίηουν τα ςωςτά ςθμεία τοποκζτθςισ τουσ, 
ϊςτε να αποφεφγονται λάκθ κατά τθν τοποκζτθςθ. 

 Τα θλεκτρόδια να φζρουν αγϊγιμεσ πλάκεσ 

40 
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καταςκευαςμζνεσ από καςςίτερο. 
 Τα θλεκτρόδια να ζχουν ειδικό ςχεδιαςμό με 

αποτζλεςμα τθν μείωςθ των εγκαυμάτων. Θ 
χοριγθςθ τθσ ενζργειασ να γίνεται με κατεφκυνςθ 
από το κζντρο του θλεκτροδίου προσ τθν 
περιφζρειά του. 

 Να είναι ςυςκευαςμζνα ςε ειδικό φάκελο 
επικαλλυμζνο εςωτερικά από φφλλα μετάλλου 
προκειμζνου να επιβραδυνκεί ςτο ελάχιςτο θ 
αλλοίωςι τουσ με τθν πάροδο του χρόνου. 

 Να μποροφν να είναι ςυνδεδεμζνα με τον απινιδωτι 
ζτοιμα προσ χριςθ, χωρίσ να χρειάηεται να ανοιχτεί 
θ ςυςκευαςία τουσ. 

 Να αναφερκοφν το ςχιμα και οι διαςτάςεισ των δφο 
θλεκτροδίων sternum και apex προκειμζνου να είναι 
ςυμβατζσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 
απινιδωτι, τισ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι του 
και τα διεκνι πρότυπα. 

 Να μπορεί να πραγματοποιείται με το ίδιο 
θλεκτρόδιο απινίδωςθ και λιψθ ΘΚΓ. 

 Να διακζτουν όλα τισ απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ 
που τα κακιςτοφν κατάλλθλα και αςφαλι για χριςθ. 

 Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ οφείλουν να 
προςκομίςουν δείγμα του προσ προμικεια είδουσ, 
το οποίο κα δοκιμαςτεί ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ 
προκειμζνου να ελεγχκεί θ αςφάλεια χριςθσ του 
κακϊσ και θ αποδοτικότθτά του.  

 Θ διάρκεια ηωισ τουσ να είναι τουλάχιςτον δζκα 
οχτϊ (18) μινεσ από τθν παράδοςθ  

 Θ προμθκεφτρια και θ καταςκευάςτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO9001:08 ι ISO 

13485:03  και το προϊόν να διακζτει μεταξφ άλλων 

πιςτοποιθτικϊν που ηθτοφνται παραπάνω, και 

CEmark. 

5 
Ζεφγοσ αυτοκόλλθτων θλεκτροδίων απινίδωςθσ 
γιααπινιδωτι/monitor τφπου LifeGainCUHD-1 

 Να αποτελοφνται από δφο ανεξάρτθτεσ 
αυτοκόλλθτεσ πλάκεσ μζςω των οποίων κα 
μεταφζρεται θ ενζργεια κατά τθν διάρκεια τθσ 
απινίδωςθσ. 

 Να μποροφν να ςυνδεκοφν με τον απινιδωτι χωρίσ 
προςκικθ μετατροπζα (adaptor). 

 Τα δφο θλεκτρόδια του ηεφγουσ να αναγράφουν 
κακϊσ και να απεικονίηουν τα ςθμεία τοποκζτθςισ 
τουσ. 

 Τα θλεκτρόδια να ζχουν ειδικό ςχεδιαςμό με 
αποτζλεςμα τθν μείωςθ των εγκαυμάτων.  

 Να είναι ςυςκευαςμζνα ςε ειδικό φάκελο 
προκειμζνου να επιβραδυνκεί ςτο ελάχιςτο θ 
αλλοίωςι τουσ με τθν πάροδο του χρόνου. 

 Να μποροφν να είναι ςυνδεδεμζνα με τον απινιδωτι 
ζτοιμα προσ χριςθ, χωρίσ να χρειάηεται να ανοιχτεί 
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θ ςυςκευαςία τουσ. 
 Να αναφερκοφν το ςχιμα και οι διαςτάςεισ των δφο 

θλεκτροδίων sternum και apex προκειμζνου να είναι 
ςυμβατζσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 
απινιδωτι, τισ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι του 
και τα διεκνι πρότυπα. 

 Να μπορεί να πραγματοποιείται με το ίδιο 
θλεκτρόδιο απινίδωςθ και λιψθ ΘΚΓ. 

 Να είναι δοκιμαςμζνα για χριςθ με διφαςικι 
τεχνολογία απινίδωςθσ μζχρι και 360 Joules. 

 Το μικοσ καλωδίου να είναι τουλάχιςτον 1m. 
 Να διακζτουν όλα τισ απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ 

που τα κακιςτοφν κατάλλθλα και αςφαλι για χριςθ. 
 Θ διάρκεια ηωισ τουσ να είναι τουλάχιςτον δζκα 

οχτϊ (18) μινεσ από τθν παράδοςθ. 
 Θ προμθκεφτρια και θ καταςκευάςτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  και το προϊόν να διακζτει μεταξφ άλλων 
πιςτοποιθτικϊν που ηθτοφνται παραπάνω, και 
CEmark. 

6 
Ζεφγοσ αυτοκόλλθτων θλεκτροδίων απινίδωςθσ για 
απινιδωτι τφπου Lifepak 1000 Physio-Control 

 Να αποτελοφνται από δφο ανεξάρτθτεσ 
αυτοκόλλθτεσ πλάκεσ μζςω των οποίων κα 
μεταφζρεται θ ενζργεια κατά τθν διάρκεια τθσ 
απινίδωςθσ. 

 Να μποροφν να ςυνδεκοφν με τον απινιδωτι χωρίσ 
προςκικθ μετατροπζα (adaptor). 

 Τα δφο θλεκτρόδια του ηεφγουσ να αναγράφουν 
κακϊσ και να απεικονίηουν τα ςθμεία τοποκζτθςισ 
τουσ. 

 Τα θλεκτρόδια να ζχουν ειδικό ςχεδιαςμό με 
αποτζλεςμα τθν μείωςθ των εγκαυμάτων.  

 Να είναι ςυςκευαςμζνα ςε ειδικό φάκελο 
προκειμζνου να επιβραδυνκεί ςτο ελάχιςτο θ 
αλλοίωςι τουσ με τθν πάροδο του χρόνου. 

 Να μποροφν να είναι ςυνδεδεμζνα με τον απινιδωτι 
ζτοιμα προσ χριςθ, χωρίσ να χρειάηεται να ανοιχτεί 
θ ςυςκευαςία τουσ. 

 Να αναφερκοφν το ςχιμα και οι διαςτάςεισ των δφο 
θλεκτροδίων sternum και apex προκειμζνου να είναι 
ςυμβατζσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 
απινιδωτι, τισ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι του 
και τα διεκνι πρότυπα. 

 Να μπορεί να πραγματοποιείται με το ίδιο 
θλεκτρόδιο απινίδωςθ και λιψθ ΘΚΓ. 

 Να είναι δοκιμαςμζνα για χριςθ με διφαςικι 
τεχνολογία απινίδωςθσ μζχρι και 360 Joules. 

 Οι ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ λειτουργίασ να είναι: 
 Θερκοθραζία ιεηηοσργίας: 0 έως 45 
°C 
 Αηκοζθαηρηθή πίεζε: 400 έως 750 
mmHg 
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Σο κήθος θαιωδίοσ λα είλαη ηοσιάτηζηολ 
100 cm. 

 Θ ςυνολικι αγϊγιμθ επιφάνεια και των δφο 
θλεκτροδίων να είναι τουλάχιςτον 150 cm

2
. 

 Να διακζτουν όλα τισ απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ 
που τα κακιςτοφν κατάλλθλα και αςφαλι για χριςθ. 

 Θ διάρκεια ηωισ τουσ να είναι τουλάχιςτον δζκα 
οχτϊ (18) μινεσ από τθν παράδοςθ 

 Θ προμθκεφτρια και θ καταςκευάςτρια εταιρία να 
είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  και το προϊόν να διακζτει μεταξφ άλλων 
πιςτοποιθτικϊν που ηθτοφνται παραπάνω, και 
CEmark. 

7 
ανίδα ακινθτοποίθςθσ πολυτραυματία, ενθλίκων-παίδων 

 Να είναι κατάλλθλθ για μεταφορά ενθλίκων και να 
φζρει ενςωματωμζνθ ςανίδα παίδων 

 Να είναι ειδικι για τθν ακινθτοποίθςθ τθσ 
ςπονδυλικισ ςτιλθσ και να είναι καταςκευαςμζνθ 
από ανκεκτικά, και ελαφριά υλικά (π.χ. LLPE), να 
επιπλζει, να πλζνεται εφκολα, να απολυμαίνεται και 
να είναι ακτινοδιαπερατι για τθν διενζργεια 
ακτινολογικϊν διαγνωςτικϊν εξετάςεων (X-ray, CT, 
κλπ.) 

 Να ζχει διαςτάςεισ: Μικοσ: 1850 mm περίπου, 
Ρλάτοσ 450 mm περίπου, Ράχοσ: 60 mm περίπου  

 Βάροσ όχι πάνω από 8 Kg 
 Μζγιςτο μεταφερόμενο βάροσ: τουλάχιςτον 150 Kg 
 Να φζρει περιμετρικά, λαβζσ μεταφοράσ, κακ’ όλο 

το μικοσ και πλάτοσ τθσ  
 Να φζρει πιςτοποίθςθ CEmark και να είναι ςυμβατι 

με τθν οδθγία EN 1865-1 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

 Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 
δφο (2) ζτθ 

5 
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8 
ανίδα ακινθτοποίθςθσ πολυτραυματία, ενθλίκων 

 Να είναι ειδικι για τθν ακινθτοποίθςθ τθσ 
ςπονδυλικισ ςτιλθσ και να είναι καταςκευαςμζνθ 
από ανκεκτικά, και ελαφριά υλικά (π.χ. LLPE), να 
επιπλζει, να πλζνεται εφκολα, να απολυμαίνεται και 
να είναι ακτινοδιαπερατι για τθν διενζργεια 
ακτινολογικϊν διαγνωςτικϊν εξετάςεων (X-ray, CT, 
κλπ.) 

 Να ζχει διαςτάςεισ: Μικοσ 1830 – 1980 mm, Ρλάτοσ 
400 – 500 mm, Ράχοσ: μζγιςτο 70 mm 
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 Βάροσ όχι πάνω από 8 Kg 
 Μζγιςτο μεταφερόμενο βάροσ: τουλάχιςτον 150 Kg 
 Να φζρει πιςτοποίθςθ CEmark και να είναι ςυμβατι 

με τθν οδθγία EN 1865-1 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

 Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 
δφο (2) ζτθ 

9 
Ζϊνθ περίδεςθσ αςκενοφσ επί τθσ ςανίδασ ακινθτοποίθςθσ 
πολυτραυματία 

 Να είναι καταςκευαςμζνθ από πλαςτικό υλικό (π.χ. 
πολυπροπυλζνιο) και ειδικά επεξεργαςμζνο 
προκειμζνου να είναι μαλακό 

 Να είναι απλι και γριγορθ θ χριςθ τθσ 
 Να διακζτει ςφςτθμα επζκταςθσ ςτθ διαμικθ 

διάταξι τθσ 
 Να αποτελείται από ιμάντεσ πλάτουσ 50 mm 
 Τα διάφορα τμιματά τθσ είναι χρωματικά 

κωδικοποιθμζνα, προκειμζνου να είναι πιο απλι θ 
χριςθ τθσ  

 Βάροσ όχι πάνω από 1 Kg 
 Να φζρει πιςτοποίθςθ CEmark 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

 Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 
δφο (2) ζτθ 

40 
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10 
ετ ακινθτοποίθςθσ κεφαλισ 

 Να προςαρμόηεται ςε όλουσ τουσ τφπουσ ςανίδασ 
ακινθτοποίθςθσ αλλά να ζχει και τθν δυνατότθτα να 
χρθςιμοποιθκεί και ωσ ανεξάρτθτο ςφςτθμα 

 Να είναι καταςκευαςμζνο από υλικό 
ακτινοδιαπερατό 

 Να μθν απορροφά υγρά και να κακαρίηεται εφκολα 
 Να διακζτει ανοίγματα για τ’ αυτιά ςτο πλάι 
 Να αποτελείται από: μία βάςθ, δφο πλαϊνά ςϊματα 

ςτιριξθσ κεφαλισ, δφο ιμάντεσ ακινθτοποίθςθσ 
κεφαλισ πολλαπλϊν χριςεων που δζνουν με Velcro 

 Να φζρει πιςτοποίθςθ CEmark 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

40 
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είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ. 

11 
Νάρκθκεσ ακινθτοποίθςθσ ςε ςετ των πζντε (5) τεμαχίων 

 Το ςετ να αποτελείται από πζντε τεμάχια: 
1. Καρπόσ (Wrist) 
2. Βραχιόνιο  (Forearm) 
3. Γόνατο – Αγκϊνασ (Angle – Elbow) 
4. Άνωάκραενιλικωνικάτωάκραανιλικων 

(AdultUpperLimbsorChildLowerLimbs) 
5. Κάτωάκραενιλικων (Adult Lower Limbs) 

 Να ςυνοδεφονται από τςάντα αποκικευςθσ και 
μεταφοράσ, και να αναγράφεται ζξω από κάκε κικθ 
το μζγεκοσ του μζλουσ 

 Να είναι καταςκευαςμζνοι από μθ απορροφθτικό 
νάιλον 

 Να είναι κατάλλθλοι για τθν πραγματοποίθςθ 
ακτινοδιαγνωςτικϊν εξετάςεων και MRI 

 Να είναι εφκολοι ςτο κακάριςμα και να ποροφν να 
απολυμανκοφν 

 Οι ελάχιςτεσ διαςτάςεισ ανά μζλοσ, να είναι 
περίπου: 
1. Wrist: 305 X  255 mm 
2. Forearm: 390 X 300 mm 
3. Angle – Elbow: 540 X 305 mm 
4. Adult Upper Limbs or Child Lower Limbs: 585 X 

290 mm 
5. Adult Lower Limbs: 580 X 420 mm 
Να δηαζέηοσλ πηζηοποίεζε CE mark 

 Το υλικό να ςυνοδεφεται από οδθγίεσ χριςθσ 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

 Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, διάρκειασ 
τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν. 

10 
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12 
Αςκόσ ανάνθψθσ με τα παρελκόμενά του, ενθλίκων 

 Να είναι πολλαπλϊν χριςεων 
 Ο αςκόσ και οι μάςκεσ να μποροφν να κλιβανιςτοφν 

ςε κερμοκραςία περίπου 130 – 134 0C ι να 
αποςτειρωκοφν με αζριο  

 Να διακζτει δεξαμενι αςκοφ με όγκο τουλάχιςτον 
1300 ml  
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 Να ςυνοδεφεται από τρεισ (3) μάςκεσ Νο 3, 4 και 5, 
των οποίων θ περιοχι επαφισ με τον αςκενι, να 
είναι καταςκευαςμζνο από μαλακι ςιλικόνθ, 100% 
latex-free προσ αποφυγι διαρροϊν και να είναι 
διαφανείσ  

 Να διακζτει ενςωματωμζνθ ι δυνατότθτα ςφνδεςθσ 
με βαλβίδα PEEP 

 Να διακζτει ειδικι υποδοχι ςφνδεςθσ με παροχι 
οξυγόνου 

 Να ςυνοδεφεται από κικθ με όλα τα εξαρτιματα, 
εφκολα μεταφερόμενθ, και ιδιαίτερθσ αντοχισ 

 Να ςυνοδεφεται από διαφανι αποκεματικό αςκό 
οξυγόνου και ςωλινα παροχισ οξυγόνου με μικοσ 
τουλάχιςτον 1,5 m 

 Να προςκομιςτεί αναλυτικι λίςτα ανταλλακτικϊν, 
προκειμζνου ςε περίπτωςθ βλάβθσ να είναι δυνατι 
θ επιςκευι τθσ ςυςκευισ και να μθν επιβάλλεται θ 
απόςυρςι τθσ. 

 Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

 Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 
δφο (2) ζτθ 

 Να ςυνοδεφεται από οδθγίεσ χριςθσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. 

13 
Αςκόσ ανάνθψθσ με τα παρελκόμενά του, παίδων 

 Να είναι πολλαπλϊν χριςεων 
 Ο αςκόσ και οι μάςκεσ να μποροφν να κλιβανιςτοφν 

ςε κερμοκραςία περίπου 130 – 134 0C ι να 
αποςτειρωκοφν με αζριο  

 Να διακζτει δεξαμενι αςκοφ με όγκο 500 – 700 ml  
 Να ςυνοδεφεται από τρεισ (3) μάςκεσ Νο 1, 2 και 3, 

των οποίων θ περιοχι επαφισ με τον αςκενι, να 
είναι καταςκευαςμζνθ από μαλακι ςιλικόνθ, 100% 
latex-free προσ αποφυγι διαρροϊν και να είναι 
διαφανείσ 

 Να διακζτει ενςωματωμζνθ ι δυνατότθτα ςφνδεςθσ 
με βαλβίδα PEEP 

 Να διακζτει ειδικι υποδοχι ςφνδεςθσ με παροχι 
οξυγόνου 

 Να ςυνοδεφεται από κικθ με όλα τα εξαρτιματα, 
εφκολα μεταφερόμενθ, και ιδιαίτερθσ αντοχισ 

 Να ςυνοδεφεται από διαφανι αποκεματικό αςκό 
Ο2 και ςωλινα παροχισ οξυγόνου με μικοσ 
τουλάχιςτον 1,5 m 

 Να προςκομιςτεί αναλυτικι λίςτα ανταλλακτικϊν, 
προκειμζνου ςε περίπτωςθ βλάβθσ να είναι δυνατι 
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θ επιςκευι τθσ ςυςκευισ και να μθν επιβάλλεται θ 
απόςυρςι τθσ. 

 Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

 Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 
δφο (2) ζτθ 

 Να ςυνοδεφεται από οδθγίεσ χριςθσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. 

14 
ετ λαρυγγοςκοπίου 

 Να είναι καταςκευαςμζνο βάςει του προτφπου DIN 
58870 

 Να αποτελείται από μία λαβι και πζντε λάμεσ No 0, 
1,2, 3, 4, 5  

 Θ λαβι και οι λάμεσ να είναι μεταλλικζσ 
 Θ λαβι να είναι κανονικι, διαμζτρου 28 mm και να 

δζχεται απλζσ αλκαλικζσ μπαταρίεσ 
 Να διακζτει πθγι φωτιςμοφ τφπου LED 
 Στθν λαβι να είναι θ δυνατι θ προςαρμογι κυρτϊν 

λαμϊν τφπου McIntosh 
 Θ βάςθ ςτθν οποία τοποκετείται το λαμπάκι, να 

είναι μεταλλικι  
 Να ςυνοδεφεται από ειδικό βαλιτςάκι αποκικευςθσ 

και μεταφοράσ μιασ λαβισ και πζντε (5) λαμϊν 
 Θ λαβι και οι λάμεσ να κλιβανίηονται 
 Να ςυνοδεφεται από ζνα (1) λαμπάκι 
 Να φζρει πιςτοποίθςθ CE 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

 Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 
δφο (2) ζτθ. 

10 
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15 
Σςάντα Α’ βοθκειϊν 

 Θ τςάντα να είναι καταςκευαςμζνθ από αδιάβροχο 
φφαςμα, υψθλισ αντοχισ 

 Να διακζτει εςωτερικζσ κικεσ, κακϊσ επίςθσ και 
δφο εξωτερικζσ πλαϊνζσ και μια εμπρόςκια, 
κατάλλθλεσ για τθν αποκικευςθ υγειονομικοφ 
υλικοφ 

 Να διακζτει ιμάντα ανάρτθςθσ ςτον ϊμο κακϊσ και 

20 
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χειρολαβζσ, για τθν εφκολθ και αςφαλι μεταφορά 
τθσ 

 Οι διαςτάςεισ τθσ δεν κα είναι μικρότερεσ από 600 Χ 
260 Χ 260 mm 

 Να είναι ζντονου χρωματιςμοφ (κατά προτίμθςθ 
πορτοκαλί ι κόκκινθ) και να φζρει φωτο-
αντανακλαςτικζσ λωρίδεσ ςιμανςθσ 

 Να διακζτει πιςτοποίθςθ CEmark 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ. 

16 
Φορείο Πολυτραυματία (scoop) 

 Να είναι ειδικό διαιροφμενο φορείο (scoop) για 
περιςυλλογι πολυτραυματία 

 Να είναι καταςκευαςμζνο από μεταλλικό υλικό 
υψθλισ αντοχισ και να ζχει το μικρότερο δυνατό 
βάροσ (όχι πάνω από 11 Kg).  

 Θ επιφάνειζσ του να είναι κατάλλθλθσ υφισ 
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ απόλυτθ ςτιριξθ 
του μεταφερόμενου αςκενοφσ και να κακίςταται 
δυνατόσ ο εφκολοσ κακαριςμόσ και θ απολφμανςι 
του με οποιοδιποτε τρόπο 

 Να διακζτει τρεισ (3) τουλάχιςτον ηϊνεσ αςφαλείασ 
(ταχείασ αςφάλιςθσ και απαςφάλιςθσ), για τθν 
ακινθτοποίθςθ του αςκενοφσ  

 Να ζχει διαςτάςεισ: 
1. μικοσ:το χρθςιμοποιοφμενο μικοσ να είναι κατ’ 

ελάχιςτον 1.650 mm και να εκτείνεται 
τουλάχιςτον μζχρι τα 2.010 mm. Πταν το 
φορείο είναι αναδιπλωμζνο το μικοσ του να 
μθν ξεπερνά τα 1.200 mm 

2. πλάτοσ: τουλάχιςτον 400 mm 
3.  πάχοσ (όταν το φορείο είναι αναδιπλωμζνο): 

μζγιςτο 90 mm 
4. Μεταφερόμενο βάροσ: τουλάχιςτον 150 Kg 

 Να φζρει πιςτοποίθςθ CEmark 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Θ προμθκεφτρια εταιρία να διακζτει ανταλλακτικά 
 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

 Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 
δφο (2) ζτθ. 

10 
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17 Εθεδρικό (ζπαζηό) θορείο αζθενούς 

 Να είναι ελαφριάσ καταςκευισ – πτυςςόμενο, να 
διακζτει χειρολαβζσ ςτισ τζςςερισ άκρεσ του, δφο 
(2) τουλάχιςτον ηϊνεσ αςφαλείασ (ταχείασ 
αςφάλιςθσ και απαςφάλιςθσ) και τζςςερα (4) 
ςθμεία ςτιριξθσ. 

 Να διπλϊνει τζςςερισ (4) φορζσ όταν δεν 
χρθςιμοποιείται 

 Θ επιφάνειά κατάκλιςθσ του αςκενοφσ να είναι από 
ανκεκτικό,πλενόμενο,αδιάβροχο 
καιακτινοδιαπερατό υλικό. 

 Πταν χρθςιμοποιείται να αναπτφςςεται και να 
αςφαλίηει ςε ειδικζσ βάςεισ με κατάλλθλθ 
αςφάλιςθ – αγκφρωςθ ικανι να ςυγκρατιςει το 
φορείο φζροντασ αςκενι, για τουλάχιςτον τισ 
δυνάμεισ που είναι δυνατόν να αναπτυχκοφν κατά 
τθν επιτάχυνςθ ι επιβράδυνςθ εντάςεωσ 10 G δίχωσ 
να προκλθκεί μετατόπιςθ του φορείου άνω των 150 
mm (χιλιοςτϊν), όπωσ προβλζπεται ςτθν 
παράγραφο 4.5.9 του προτφπου EN 1789:2007. 

 Οι βάςεισ ςτιριξθσ κα είναι ςπαςτζσ, 
αναδιπλοφμενεσ επί του τοιχϊματοσ (κα 
εγκολπϊνονται ςτο τοίχωμα) χωρίσ να επθρεάηεται 
θ λειτουργικότθτα των κακιςμάτων ςτθν ίδια 
επιφάνεια, εάν υπάρχουν. 

 Να ζχει διαςτάςεισ περίπου:  
 Κατά τθν χριςθ: 2000 Χ 550 Χ 150 mm 
 Κατά τθν μθ χριςθ ι αποκικευςθ: 500 Χ 270 Χ 100 

mm 
 Το βάροσ του να μθν υπερβαίνει τα 5 Kg 
 Μεταφερόμενο βάροσ: τουλάχιςτον 150 Kg. 
 Να φζρει πιςτοποίθςθ CEmark 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Θ προμθκεφτρια εταιρία να διακζτει ανταλλακτικά 
 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

 Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 
δφο (2) ζτθ. 

15 
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18 άκος Α’ βοηθειών 

 Να προςφερκεί ζνασ ςάκοσ πρϊτων βοθκειϊν που 
κα ικανοποιεί τισ παρακάτω απαιτιςεισ και κα ζχει 
τθν δυνατότθτα αποκικευςισ του ςε κατάλλθλα 
διαμορφωμζνθ κζςθ ςτο κάλαμο αςκενοφσ με 
ευχζρεια κατά τθν απόκεςθ και ανάλθψι του  

 Ο ςάκοσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ειδικό 
αδιάβροχο φφαςμα πολυαμιδίου, υψθλισ αντοχισ 

 Να ζχει μικρό βάροσ, μζγιςτο 4 Kgr  
 Να διακζτει εςωτερικζσ κικεσ, κακϊσ επίςθσ και 

δφο εξωτερικζσ πλαϊνζσ και μια εμπρόςκια, 

10 
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κατάλλθλεσ για τθν αποκικευςθ υγειονομικοφ 
υλικοφ  

 Να διακζτει ιμάντα ανάρτθςθσ ςτον ϊμο κακϊσ και 
χειρολαβζσ, για τθν εφκολθ και αςφαλι μεταφορά 
του 

 Οι διαςτάςεισ του δεν κα είναι μικρότερεσ από 630 
Χ 370 Χ 310 mm 

 Το χρϊμα του ςάκου κα είναι κατά προτίμθςθ 
πορτοκαλί και κα φζρει φωτο-αντανακλαςτικζσ 
λωρίδεσ ςιμανςθσ 

 Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark  
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ. 

19 
Γιλζκο απεγκλωβιςμοφ 

 Να είναι καταςκευαςμζνο από μαλακό, ελαφρφ και 
αδιάβροχο υλικό 

 Να παρζχει πλιρθ ακινθτοποίθςθ αυχενικισ, 
κωρακικισ, οςφυϊκισ και κοκκυγικισ μοίρασ τθσ 
ςπονδυλικισ ςτιλθσ  

 Να τοποκετείται και να εφαρμόηεται προκειμζνου 
να ακινθτοποιιςει εγκλωβιςμζνα άτομα, χωρίσ να 
απαιτείται μετακίνθςθ των ατόμων 

 Να διακζτει επαρκι αρικμό ιμάντων πρόςδεςθσ 
προκειμζνου να παρζχουν ακινθτοποίθςθ εφκολα 
και εργονομικά 

 Οι ιμάντεσ πρόςδεςθσ να ζχουν αυξομειοφμενο 
μικοσ και ταχυςφνδεςμο αεροπορικοφ τφπου. 

 Να διακζτει δφο αποςπϊμενουσ ιμάντεσ για τθν 
ςτερζωςθ του μετϊπου και τθσ κάτω ςιαγόνασ με 
ςτερζωςθ τφπου Velcro 

 Να διακζτει μαλακό μαξιλάρι για υποβοικθςθ τθσ 
ακινθτοποίθςθσ κεφαλισ με ςτερζωςθ τφπου Velcro 

 Τα δφο τμιματα (αριςτερό, δεξί) του ηεφγουσ των 
ιμάντων ακινθτοποίθςθσ ανά ςθμείο ςτιριξθσ, 
πρζπει να είναι του ίδιου χρϊματοσ προκειμζνου να 
γίνεται αλάνκαςτα και γριγορα θ ςφνδεςθ και 
ςτακεροποίθςι τουσ (χρωματικι κωδικοποίθςθ) 

 Θ καταςκευι του πρζπει να επιτρζπει τθν 
πραγματοποίθςθ επειγόντων ιατρικϊν πράξεων 
(απινίδωςθ, ακρόαςθ με ςτθκοςκόπιο, κλπ.) 

 Να διακζτει τουλάχιςτον τρεισ λαβζσ 
 Να παρζχει τουλάχιςτον περιοριςμζνθ 

ακινθτοποίθςθ πυζλου 
 Να είναι ακτινοδιαπερατό 
 Να είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκεί ςε ςυνδυαςμό 

και με άλλα μζςα ακινθτοποίθςθσ (κολάρο 
ακινθτοποίθςθσ αυχενικισ μοίρασ τθσ ςπονδυλικισ 
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ςτιλθσ, ςανίδα ακινθτοποίθςθσ αςκενοφσ, κλπ.) 
 Να ζχει διαςτάςεισ:  Μικοσ: 85 cm περίπου 

 Πιάηος: 85cm περίποσ 
Πιάηος  ηκήκαηος      αθηλεηοποίεζες θεθαιής: 
50cm περίποσ  

 Πιάηος ηκήκαηος αθηλεηοποίεζες ζώραθα: 
30cm αλά πιεσρά περίποσ 

 Να διακζτει τςάντα αποκικευςθσ και μεταφοράσ 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ. 

20 
υςκευι ακινθτοποίθςθσ αυχζνα, ενθλίκων 

 Το κζλυφοσ να είναι καταςκευαςμζνο από 
ανκεκτικό και υποαλλεργικό υλικό (π.χ. προπυλζνιο, 
πολυαικυλζνιο) και να διακζτει εςωτερικά ειδικι 
επζνδυςθ από ατραυματικό και μαλακό υλικό 

 Να εξαςφαλίηει πρόςβαςθ ςτθν περιοχι του 
λάρυγγα (π.χ. για ζλεγχο τραχειοτομίασ) 

 Να είναι ακτινοδιαπερατό και ςυμβατό για εξζταςθ 
M.R.I και C.T. 

 Να είναι επίπεδο όταν δεν χρθςιμοποιείται για 
εφκολθ αποκικευςθ 

 Να είναι μιασ χριςεωσ 
 Να μπορεί να προςαρμόηεται ςε κάκε μζγεκοσ 

αυχζνα ενθλίκων με εφκολο μθχανιςμό 
προςαρμογισ κακ’ φψοσ 

 Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark 
 Το υλικό να διατίκεται ςε ατομικι ςυςκευαςία και 

να ςυνοδεφεται από οδθγίεσ χριςθσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα 

 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 
είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ  

 Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ με διάρκεια 
τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ. 

1000 
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21 
Φορθτι φιάλθ Ο2 με ενςωματωμζνο ροόμετρο, 
χωρθτικότθτασ  2 lit 

 Θ φιάλθ να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτθ, 
καταςκευαςμζνθ από χρωμιομολυβδαινιοφχο 
χάλυβα (34 Cr Mo 4), και βαμμζνθ λευκι 

 Να ζχει χωρθτικότθτα ςε νερό 2 lit 

40 
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 Να ζχει πίεςθ λειτουργίασ 200 bar και πίεςθ 
δοκιμισ 300 bar 

 Να είναι καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με το τεχνικό 
πρότυπο EN 1964-1 ι ΕΝ ISO 9809-1 

 Να ζχει πάτο τφπου concave ι επίπεδο 
 Να ζχει ελάχιςτο πάχοσ τοιχϊματοσ 2,5 mm 
 Να φζρει χαραγμζνεσ ςτο λαιμό τθσ, τισ ακόλουκεσ 

ενδείξεισ: Serial No., είδοσ αερίου (οξυγόνο), πίεςθ 
λειτουργίασ ςε bar, πίεςθ δοκιμισ ςε bar, 
χωρθτικότθτα ςε lit, ςιμα καταςκευαςτι, μινα & 
ζτοσ καταςκευισ, βάροσ κενισ φιάλθσ ςε Kg χωρίσ 
κλείςτρο και καπάκι, ςφραγίδα του κοινοποιθμζνου 
οργανιςμοφ ελζγχου και τεχνικό πρότυπο 
καταςκευισ 

 Να διακζτει πιςτοποίθςθ τφπου π ι/και CE 
 Να κατατεκεί διλωςθ του οίκου καταςκευισ των 

φιαλϊν με τθν οδθγία 2010/35/EU περί φορθτοφ 
εξοπλιςμοφ υπό πίεςθ 

 Επιπλζον θ φιάλθ να φζρει ενςωματωμζνο κλείςτρο 
– ροόμετρο το οποίο:  

 Να διακζτει ςτόμιο πλιρωςθσ όμοιο με αυτό που 
διακζτουν οι φιάλεσ των 5 και 10 lit του ΕΚΑΒ 
(κθλυκό, δεξιόςτροφο, διαμζτρου 22,91 mm και 
βιματοσ 1,814 mm) με τάπα ςτεγανοποίθςθσ 

 Να ζχει ρυκμιςτι ροισ με δυνατότθτα χοριγθςθσ 
Ο2 από 1 – 15 lit/min 

 Να φζρει μανόμετρο 0 – 315 bar για τθν ζνδειξθ του 
περιεχομζνου τθσ φιάλθσ 

 Να φζρει CE mark το οποίο να αναγράφεται επάνω 
ςτο ςϊμα του κλείςτρου 

 Να διακζτει προςτατευτικό κάλυμμα του κλείςτρου-
ροόμετρου ζναντι των πτϊςεων. Το κάλυμμα να 
φζρει χειρολαβι για τθν μεταφορά τθσ φιάλθσ   

 Να διακζτει μεταλλικό ακροφφςιο διαμζτρου 6 mm 
περίπου για τθ ςφνδεςθ μάςκασ O2 

 Να διακζτει κεντρικι βαλβίδα ON – OFF  
 Συνολικά για τθν φιάλθ και το ροόμετρο: 
 Να βεβαιωκεί θ δυνατότθτα υποςτιριξθσ με service 

και ανταλλακτικά για δζκα (10) χρόνια 
 Θ καταςκευάςτρια εταιρία να είναι πιςτοποιθμζνθ 

κατά ISO 9001:08 ι ISO 13485:03  
 Θ προμθκεφτρια εταιρία να είναι πιςτοποιθμζνθ 

κατά ISO 9001:08 ι ISO 13485:03  και Υ.Α. 1348 
 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

 Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ. 

22 
Ρυκμιςτισ πίεςθσ για φιάλεσ Ο2 αςκενοφόρου οχθμάτων 
που διακζτει το ΕΚΑΒ τφπου Citroën (3), Mercedes (1), VW 
(6) 

10 (3/1/6) 
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 Να προςαρμόηεται ςε φιάλεσ O2, με κλείςτρο 
γαλλικοφ τφπου (κθλυκό, δεξιόςτροφο, διαμζτρου 
22,91 mm και βιματοσ 1,814 mm), ςφμφωνο με τθν 
ΤΟΤΕΕ 2491/86  

 Να διακζτει μεταλλικό χρωμιωμζνο ςϊμα 
 Να διακζτει μανόμετρο ζνδειξθσ πλθρότθτασ φιάλθσ 

κλίμακασ 0-315 bar, καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με 
τθν ευρωπαϊκι οδθγία ΕΝ 837 

 Να διακζτει αςφαλιςτικό προςταςίασ από τθν 
υπερπίεςθ 

 Θ ζξοδόσ του να είναι ςπείρωμα Θ ¼ 
 Θ πίεςθ εξόδου να είναι προρυκμιςμζνθ ςτα 4 bar  
 Να διακζτει και να φζρει πιςτοποίθςθ CE mark, 

κακϊσ και ςτοιχεία ιχνιλαςιμότθτασ (Serial No. ι 
Part No.) 

 Να ςυνοδεφεται από εγχειρίδιο χριςεωσ 
 Θ καταςκευάςτρια εταιρία να είναι πιςτοποιθμζνθ 

κατά ISO 9001:08 ι ISO 13485:03  
 Θ προμθκεφτρια εταιρία να είναι πιςτοποιθμζνθ 

κατά ISO 9001:08 ι ISO 13485:03  και Υ.Α. 1348 
 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

 Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 
δφο (2) ζτθ. 

23 
Λαρυγγικι μάςκα 

 Να είναι μιασ χριςεωσ και αποςτειρωμζνθ 
 Να είναι καταςκευαςμζνθ από ιατρικό PVC latex 

free, με γωνιϊδθ ςωλινα ανατομικοφ ςχιματοσ για 
ευκολότερθ τοποκζτθςθ 

 Να διακζτει εργονομικά ελαςτικό και μαλακό cuff 
διπλισ φραγισ με δυνατότθτα διζλευςθσ Levin για 
εκκζνωςθ ςτομάχου και δυνατότθτα αεριςμοφ με 
κετικι πίεςθ μζχρι 37 cmH2O 

 Να διακζτει ενςωματωμζνο Bite Block, ςωλινα 
πλιρωςθσ του Cuff ανεξάρτθτο του αεραγωγοφ και 
ςφςτθμα ςτακεροποίθςθσ για να αποτρζπεται θ 
μετατόπιςθ  

 Να διατίκεται ςε ατομικι ςυςκευαςία και ςτα 
μεγζκθ Νο. 1, 2, 3, 4 και 5 

 Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ. 

 Να ζχει διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) 
μινεσ από τθν παράδοςθ. 

50 

ΝΑΙ   
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24 
Ρινικόσ κακετιρασ Ο2 

 Να είναι καταςκευαςμζνοσ από άριςτο, μαλακό και 
ατοξικό υλικό 

 Να είναι μιασ χριςεωσ 
 Να διατθρείται ςτθν κζςθ τοποκετιςεϊσ του, 

προκειμζνου να μθν υπάρχουν απϊλειεσ 
 Ο ςωλινασ να είναι καταςκευαςμζνοσ ζτςι ϊςτε ςε 

περίπτωςθ κάμψθσ του ςε κατά 90°, να μθν 
διακόπτεται θ παροχι Ο2 

 Να είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνοσ ζτςι ϊςτε κατά 
τθν χριςθ του να επιτρζπει ςτον αςκενι να μιλά με 
άνεςθ 

 Να ζχει ςωλινα μικουσ τουλάχιςτον 1,80 m 
 Το ςθμείο ςφνδεςθσ με τθν παροχι Ο2 να είναι από 

κατάλλθλο υλικό ζτςι ϊςτε κατά τθν ςφνδεςθ να 
είναι εφχρθςτο και να μθν υπάρχουν απϊλειεσ  

 Το επιρίνιο να είναι από μαλακό υλικό, 
ατραυματικό, με ςχετικά μικρό αυλό και να 
προςαρμόηονται άνετα ςτον εκάςτοτε αςκενι, 
χωρίσ να προκαλοφν ερεκιςμοφσ 

 Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

 Να ζχει διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) 
μινεσ από τθν παράδοςθ. 

4000 

ΝΑΙ   

25 
Μάςκα χοριγθςθσ Ο2, ενθλίκων 

 Να είναι καταςκευαςμζνθ από διάφανο, μαλακό και 
ελαφρφ πλαςτικό υλικό 

 Να ζχει πλάγιεσ οπζσ εκπνοισ και ανατομικι 
καταςκευι για το πθγοφνι 

 Θ μάςκα να είναι ικανοποιθτικά μεγάλθ, ζτςι ϊςτε 
να εφαρμόηει ςε όλα τα μεγζκθ προςϊπων 
ενθλίκων 

 Να διακζτει μεταλλικό επιρρίνιο ζλαςμα για 
καλφτερθ ςυγκράτθςθ τθσ μάςκασ ςτθ κεφαλι 

 Να διακζτει αυξομειοφμενθ ελαςτικι ταινία για τθ 
ςυγκράτθςθ τθσ μάςκασ ςτθ κεφαλι 

 Θ μάςκα να ςυνδζεται με κφπελλο νεφελοποίθςθσ 
φαρμάκου, το οποίο παράγει πλοφςιο νεφζλωμα 
και λειτουργεί ςε οποιαδιποτε κζςθ βρίςκεται ο 
αςκενισ. Το μπουκαλάκι να ζχει χωρθτικότθτα 10 
ml 

 Να διακζτει ρυκμιςτι ροισ φαρμάκου (όχι μόνο 

4000 

ΝΑΙ   
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κζςθ ανοιχτοφ – κλειςτοφ) 
 Να εφαρμόηει εφκολα και να ςυνδζεται με πλαςτικό 

ςωλινα μικουσ 1,8 m και να εφαρμόηει ςε 
οποιοδιποτε ροόμετρο 

 Να είναι ςε ατομικι ςυςκευαςία 
 Ο ςωλινασ να είναι ειδικά καταςκευαςμζνοσ ζτςι 

ϊςτε και ςε περίπτωςθ κλίςεωσ 90°, να μθν 
διακόπτεται θ παροχι Ο2 

 Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ. 

 Να ζχει διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) 
μινεσ από τθν παράδοςθ. 

26 
Μάςκα χοριγθςθσ Ο2, παίδων 

 Να είναι καταςκευαςμζνθ από διάφανο, μαλακό και 
ελαφρφ πλαςτικό υλικό 

 Να ζχει πλάγιεσ οπζσ εκπνοισ και ανατομικι 
καταςκευι για το πθγοφνι 

 Θ μάςκα να είναι ικανοποιθτικά μεγάλθ, ζτςι ϊςτε 
να εφαρμόηει ςε όλα τα μεγζκθ προςϊπων 
ανθλίκων 

 Να διακζτει μεταλλικό επιρρίνιο ζλαςμα για 
καλφτερθ ςυγκράτθςθ τθσ μάςκασ ςτθ κεφαλι 

 Να διακζτει αυξομειοφμενθ ελαςτικι ταινία για τθ 
ςυγκράτθςθ τθσ μάςκασ ςτθ κεφαλι 

 Θ μάςκα να ςυνδζεται με κφπελλο νεφελοποίθςθσ 
φαρμάκου, το οποίο παράγει πλοφςιο νεφζλωμα 
και λειτουργεί ςε οποιαδιποτε κζςθ βρίςκεται ο 
αςκενισ. Το μπουκαλάκι να ζχει χωρθτικότθτα 10 
ml 

 Να διακζτει ρυκμιςτι ροισ φαρμάκου (όχι μόνο 
κζςθ ανοιχτοφ – κλειςτοφ) 

 Να εφαρμόηει εφκολα και να ςυνδζεται με πλαςτικό 
ςωλινα μικουσ 1,8 m και να εφαρμόηει ςε 
οποιοδιποτε ροόμετρο 

 Να είναι ςε ατομικι ςυςκευαςία 
 Ο ςωλινασ να είναι ειδικά καταςκευαςμζνοσ ζτςι 

ϊςτε και ςε περίπτωςθ κλίςεωσ 90°, να μθν 
διακόπτεται θ παροχι Ο2 

 Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 

2000 

ΝΑΙ   
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προϊόντοσ. 
 Να ζχει διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) 

μινεσ από τθν παράδοςθ. 

27 
Οδθγόσ διαςωλινωςθσ 

 Να είναι κατάλλθλοσ για χριςθ με κάκε τφπου 
ενδοτραχειακοφσ ςωλινεσ 

 Να διατίκεται ςε αποςτειρωμζνθ ατομικι 
ςυςκευαςία 

 Να είναι καταςκευαςμζνοσ από εφκαμπτο μζταλλο 
με λεία πλαςτικι επζνδυςθ latex free 

 Να διακζτει κατάλλθλθ λαβι για πιο εφκολο 
χειριςμό και κοίλο άκρο για τθν αποφυγι 
τραυματιςμϊν 

 Να ζχει διαςτάςεισ: μικοσ 33 cm τουλάχιςτον 
           εξωτερικι διάμετροσ 

3.0 mm περίπου   
 Να είναι κατάλλθλοσ για ενδοτραχειακοφσ ςωλινεσ 

άνω των 3.0 mm 
 Να ςυνοδεφεται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ με 

διάρκεια τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν 
 Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ. 

20 

ΝΑΙ   

28 
Κακετιρασ αναρρόφθςθσ 

 Να ζχει ειδικι επεξεργαςία του άκρου (ςιλικονοφχο) 
και να είναι ατραυματικό 

 Να διακζτει βαλβίδα για τον ζλεγχο τθσ 
αναρρόφθςθσ 

 Να προςφερκεί ςτα μεγζκθ: 8, 10, 12, 14, 16 και 18 
 Να είναι μιασ χριςθσ 
 Να ζχει ανοιχτό άκρο και δφο πλαϊνζσ τρφπεσ 

μειϊνοντασ τθν επικινδυνότθτα λόγω τραυματιςμοφ 
των ιςτϊν και τθν φραγι του ςωλινα 

 Να είναι αποςτειρωμζνοσ και το μικοσ του να είναι 
τουλάχιςτον 50 cm 

 Να είναι εμποτιςμζνοσ με ειδικό υγρό για τθν απαλι 
και γριγορθ είςοδό του ςτον τραχειοςωλινα 

 Θ ςυςκευι κατά τθν παράδοςθ να ςυνοδεφεται από 
οδθγίεσ χριςθσ. 

 Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 

300 

ΝΑΙ   
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του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

 Να ζχει διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) 
μινεσ από τθν παράδοςθ. 

29 
τοματοφαρυγγικόσ αεραγωγόσ 

 Να είναι καταςκευαςμζνοσ από πλαςτικό υλικό, 
αποςτειρωμζνοι και μθ τραυματικοί 

 Να διατίκεται ςε όλα τα μεγζκθ: 0, 1, 2, 3, 4 και 5 
 Να διακζτει χρωματικζσ ενδείξεισ ανά μζγεκοσ 
 Να είναι μιασ χριςεωσ 
 Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark 
 Το υλικό να διατίκεται ςε ατομικι ςυςκευαςία και 

ξεχωριςτό κουτί για κάκε μζγεκοσ, και να 
ςυνοδεφεται από οδθγίεσ χριςθσ 

 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 
είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

 Να αναγράφεται ςτθν ςυςκευαςία θ θμερομθνία 
αποςτείρωςθσ και να ζχει διάρκεια ηωισ 
τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) μινεσ από τθν 
παράδοςθ. 

500 

ΝΑΙ   

30 
Eνδοτραχειακόσ ςωλινασ χωρίσ cuff 

 Να είναι καταςκευαςμζνοσ από πλαςτικό εφκαμπτο 
μθ τοξικό υλικό και αποςτειρωμζνοσ 

 Να διατίκεται ςτα μεγζκθ: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 
 Να διακζτει διαβακμίςεισ 
 Να αναγράφει ςτο ςϊμα τθσ ςυςκευισ ι ςτθν 

ςυςκευαςία τθσ, τθν θμερομθνία αποςτείρωςθσ, με 
θμερομθνία λιξεϊσ τθσ τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ 

 Να ζχει ακτινοςκιερι γραμμι 
 Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark 
 Το υλικό να διατίκεται ςε ατομικι ςυςκευαςία και 

ξεχωριςτό κουτί για κάκε μζγεκοσ, και να 
ςυνοδεφεται από οδθγίεσ χριςθσ 

 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 
είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

 Να ζχει διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) 
μινεσ από τθν παράδοςθ. 

100 

ΝΑΙ   
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31 
Μάςκα χοριγθςθσ Ο2, ενθλίκων 

 Να είναι καταςκευαςμζνθ από διάφανο, μαλακό και 
ελαφρφ πλαςτικό υλικό 

 Να ζχει πλάγιεσ οπζσ εκπνοισ και ανατομικι 
καταςκευι για το πθγοφνι 

 Θ μάςκα να είναι ικανοποιθτικά μεγάλθ, ζτςι ϊςτε 
να εφαρμόηει ςε όλα τα μεγζκθ προςϊπου ενθλίκων 

 Να διακζτει μεταλλικό επιρρίνιο ζλαςμα για 
καλφτερθ ςυγκράτθςθ τθσ μάςκασ ςτθ κεφαλι 

 Να διακζτει αυξομειοφμενθ ελαςτικι ταινία για τθ 
ςυγκράτθςθ τθσ μάςκασ ςτθ κεφαλι 

 Θ μάςκα να ςυνδζεται με κφπελλο νεφελοποίθςθσ 
φαρμάκου, το οποίο παράγει πλοφςιο νεφζλωμα 
και λειτουργεί ςε οποιαδιποτε κζςθ βρίςκεται ο 
αςκενισ. Το μπουκαλάκι να ζχει χωρθτικότθτα 10 
ml 

 Να διακζτει ρυκμιςτι ροισ φαρμάκου (όχι μόνο 
κζςθ ανοιχτοφ – κλειςτοφ) 

 Να εφαρμόηει εφκολα και να ςυνδζεται με πλαςτικό 
ςωλινα μικουσ 1,8 m και να εφαρμόηει ςε 
οποιοδιποτε ροόμετρο 

 Να είναι ςε ατομικι ςυςκευαςία 
 Ο ςωλινασ να είναι ειδικά καταςκευαςμζνοσ ζτςι 

ϊςτε και ςε περίπτωςθ κλίςεωσ 90°, να μθν 
διακόπτεται θ παροχι Ο2 

 Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ. 

 Να ζχει διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) 
μινεσ από τθν παράδοςθ. 

100 

ΝΑΙ   

32 
Ενδοφλζβιοσ κακετιρασ 

 Να είναι καταςκευαςμζνοσ από ιςτοςυμβατό υλικό 
και να μθν διαςτζλλεται με τθν κερμοκραςία του 
ςϊματοσ. 

 Να διατίκεται ςτα μεγζκθ: 14, 16, 17, 18, 20, 22 και 
24 G. 

 Ο χειριςμόσ του να είναι ο ίδιοσ με αυτόν ενόσ 
απλοφ φλεβοκακετιρα με βαλβίδα, προκειμζνου να 
μθν απαιτείται επιπλζον εκπαίδευςθ των χρθςτϊν 
για τον επιτυχι χειριςμό του. 

 Να διακζτει βαλβίδα μθ παλινδρόμθςθσ. 
 Να διακζτει βιδωτό ςυνδετικό  τφπου Luer Lock, για 

τθν αςφαλι χοριγθςθ φαρμάκων. 
 Να είναι ακτινοςκιερόσ και να μπορεί να παραμζνει 

ςτον αςκενι για τουλάχιςτον 48 ϊρεσ χωρίσ να 

1000 

ΝΑΙ   
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χρειάηεται αλλαγι. 
 Ο οδθγόσ ςτυλεόσ να ζχει πολφ καλι εφαρμογι με 

τον κακετιρα ϊςτε να επιτυγχάνει τθν άμεςθ 
φλεβοκζντθςθ χωρίσ να χρειάηεται παραπάνω τθσ 
μιασ προςπάκειασ. Αυτό είναι απαραίτθτο για τθν 
ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ και τθσ ταλαιπωρίασ 
του αςκενοφσ από τθν τρϊςθ των αγγείων. 

 Να διακζτει λεπτά τοιχϊματα με δυνατότθτα 
υψθλισ παροχισ ϊςτε να μθν αυξομειϊνεται θ ροι 
και να μθν δθμιουργείται μθχανικόσ ερεκιςμόσ ι 
κρομβοφλεβίτιδα. 

 Να εξαςφαλίηει τθ δυνατότθτα άμεςου οπτικοφ 
ελζγχου τθσ παλινδρόμθςθσ του αίματοσ, 
επιβεβαιϊνοντασ τθν επιτυχι φλεβοκζντθςθ. 

 Να διακζτει μθχανιςμό αςφάλιςθσ τθσ βελόνασ, ο 
οποίοσ κατά τθν απόςυρςθ τθσ βελόνασ από τον 
φλεβοκακετιρα μετά τθν φλεβοκζντθςθ, αςφαλίηει 
αποτελεςματικά το αιχμθρό άκρο τθσ, προσ 
αποφυγι τραυματιςμϊν.  

 Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark. 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ. 

 Να ζχει διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) 
μινεσ από τθν παράδοςθ. 

33 
Σουρνικζ (ιςχαιμοπερίδεςθ) 

 Να είναι μικροφ μεγζκουσ και βάρουσ, και θ 
εφαρμογι του να είναι εφκολθ και γριγορθ 

 Θ καταςκευι του να εξαςφαλίηει τθν πρακτικότθτα 
τθσ χριςθσ του και εφαρμόηεται ςε άνω ι κάτω 
άκρο με ςκοπό τθν πλιρθ διακοπι ροισ του 
αρτθριακοφ αίματοσ, εφαρμόηοντασ ςφςφιξθ 

 Θ επιφάνεια εφαρμογισ του, να ζχει πλάτοσ 
κατάλλθλο ϊςτε να μθν τραυματίηονται οι ιςτοί 
ςτθν περιοχι του ςϊματοσ που εφαρμόηεται 

 Να διακζτει μθχανιςμό αςφάλιςθσ τθσ περίδεςθσ 
αφοφ αςκθκεί θ επικυμθτι πίεςθ 

 Να φζρει πιςτοποίθςθ CE 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 
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34 
υςκευι ενδοφλζβιασ χοριγθςθσ υγρϊν 

 Να είναι διαφανισ, λεία και απαλλαγμζνθ από ξζνα 
ςϊματα 

 Πλα τα τμιματά τθσ να ζχουν ικανοποιθτικι αντοχι 
ςε ςυνθκιςμζνεσ μθχανικζσ πιζςεισ 

 Να είναι ςτείρα και ελεφκερθ πυρετογόνων 
 Το προςτατευτικό κάλυμμα να παραμζνει ςτθ κζςθ 

του μζχρι τθ χριςθ και να απομακρφνεται εφκολα 
 Το ρφγχοσ διάτρθςθσ να είναι κατάλλθλο για το 

τρφπθμα τθσ φιάλθσ ωσ προσ τθ ςκλθρότθτα και τθν 
κωνικότθτα και ςφμφωνα με το ISO 8536/4. Να ζχει 
επιφάνεια λεία, άκρο αιχμθρό και οι χρωςτικζσ 
ουςίεσ του πλαςτικοφ να μθν περιζχουν κάδμιο 

 Ο αεραγωγόσ να φζρει φίλτρο κατακράτθςθσ 
μικροβίων, κατά προτίμθςθ από Teflon, το οποίο να 
διατθρεί ανεμπόδιςτθ τθ ροι του υγροφ, να είναι 
υδρόφοβο και να μθν επιτρζπει τθν παλινδρόμθςθ 
του αζρα 

 Θ παροχι του ςταγνοκαλάμου ςε κερμοκραςία 
περιβάλλοντοσ (20°C) να είναι 20 ςταγόνεσ = 1 ± 0,1 
gr περίπου. Θ απόςταςθ μεταξφ του άκρου του 
ςταγονοςωλινα και τθσ εξόδου να μθν είναι 
μικρότερθ από 40 mm. Θ απόςταςθ μεταξφ του 
ςταγονοςωλινα και του φίλτρου να μθν είναι 
μικρότερθ από 20 mm. Το τοίχωμα του 
ςταγονοκαλάμου δεν κα πρζπει να πλθςιάηει 
περιςςότερο από 5 mm το τζλοσ του ςωλινα. Ο 
ςωλινασ κα πρζπει να ρίχνει 20 ςταγόνεσ από 
απεςταγμζνο νερό κερμοκραςίασ 20 °C με ςυνεχι 
ροι και να μεταφζρει όγκο 1 + 0,1 ml με ταχφτθτα 
ροισ 50 + 5 ςταγόνεσ/min 

 Το φίλτρο υγροφ να ζχει οπωςδιποτε διάμετρο 
πόρων μικρότερθ ι ίςθ με 10 μm, ϊςτε να 
κατακρατεί τουλάχιςτον το 80% τουλάχιςτον των 
ςωματιδίων του ελαςτικοφ που πικανόν 
δθμιουργοφνται κατά τθν διάτρθςθ τθσ φιάλθσ 

 Ο κφριοσ ςωλινασ να είναι εφκαμπτοσ, διαφανισ και 
άχρωμοσ 

 Το μικοσ του χωρίσ τον ςταγονοκάλαμο να είναι 
τουλάχιςτον 160 cm 

 Να είναι ιςοπαχισ (ίδια εςωτερικι διάμετροσ κακ’ 
όλο το μικοσ τθσ), με διάμετρο 3 ± 0,1 mm, και να 
αντζχει ελκτικι δφναμθ ίςθ με 15 Ν για χρόνο 15 sec 

 Ο ρυκμιςτισ (τφπου adelberg) να είναι ανοιχτόσ 
κατά τθν αποκικευςθ 

 Στο τμιμα για τθν προςκικθ των φαρμάκων δεν 
πρζπει να παρατθρείται διαρροι αζρα μετά από τθν 
απομάκρυνςθ βελόνθσ 0,6 mm.  

 Στο τμιμα ςφνδεςθσ (με εςωτερκό κϊνο τφπου LUER 
LOCK) να μθν υπάρχει διαφυγι αζρα 
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 Θ ςυςκευι να μθν παρουςιάηει διαρροι όταν με το 
ζνα άκρο κλειςτό διοχετευτεί από το άλλο άκρο 
αζρασ υπό πίεςθ 200 mbar 

 Θ ςυςκευι να διακζτει “Y” ζτςι ϊςτε να υπάρχει μια 
επιπλζον δίοδοσ για τθ χοριγθςθ 

 Να είναι καταςκευαςμζνεσ από πρϊτεσ φλεσ που 
πλθροφν το πρότυπο ISO 8536/4 

 Θ αποςτείρωςθ να γίνεται οπωςδιποτε μετά τθ 
ςυςκευαςία του προϊόντοσ και να μθν αλλοιϊνεται 
αυτι κατά τθ διαδικαςία τθσ αποςτείρωςθσ 

 Δεν κα γίνονται αποδεκτζσ ςυςκευζσ ςτισ οποίεσ 
διατρείται θ ςυςκευαςία για τθ δίοδο του αερίου 
αποςτείρωςθσ 

 Τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυςκευαςία 
πρζπει να ζχουν πόρουσ οι οποίοι να επιτρζπουν τθ 
δίοδο του αερίου αποςτείρωςθσ, όχι όμωσ τθν 
είςοδο μικροοργανιςμϊν. Αυτά πρζπει να είναι 
ατοξικά και να μθν αλλθλεπιδροφν με το 
περιεχόμενο. Να επιτρζπουν τον οπτικό ζλεγχο του 
περιεχομζνου και να ςφραγίηονται με ομαλι 
ςυγκόλλθςθ 

 Στθ ςυςκευαςία του προϊόντοσ κα πρζπει να 
αναφζρονται – επιςθμαίνονται και οπωςδιποτε 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, τα παρακάτω: 
1. Ονομαςία ςυςκευισ 
2. Εμπορικι ονομαςία του εργοςταςίου 

καταςκευισ 
3. Επωνυμία υπευκφνου κυκλοφορίασ 
4. Επεξθγιςεισ (γραπτζσ ι και με εικόνεσ) για τθ 

χριςθ και λειτουργία τθσ ςυςκευισ 
5. Ενδείξεισ ότι θ ςυςκευι είναι ςτείρα, ελεφκερθ 

πυρετογόνων και μιασ χριςθσ 
6. Θ μζκοδοσ αποςτείρωςθσ 
7. Θ θμερομθνία αποςτείρωςθσ και λιξθσ αυτισ 
8. Ενδείξεισ για το πϊσ χρθςιμοποιείται θ ςυςκευι 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ προειδοποίθςθσ 
να γίνεται ζλεγχοσ κατά πόςο θ ςυςκευι είναι 
άκικτθ 

9. Ζνδειξθ για το ότι θ ςυςκευι δεν είναι 
κατάλλθλθ για χοριγθςθ αίματοσ ι παραγϊγων 
αυτοφ 

10. Χαρακτθριςμόσ τθσ παρτίδασ 
11. Θ επιςιμανςθ ότι 20 ςταγόνεσ απεςταγμζνου 

νεροφ του ςωλινα του  ςταγονοκαλάμου 
μεταφζρουν όγκο 1 ± 0,1 ml 

12. Θ επιςιμανςθ ότι θ ςυςκευι κα πρζπει να 
καταςτρζφεται μετά τθν χριςθ  

 Θ ςυςκευι κατά τθν παράδοςθ να ςυνοδεφεται από 
οδθγίεσ χριςθσ 

 Θ ςυςκευαςία  και οι επιςυμάνςεισ ςε αυτιν, να 
είναι ςφμφωνεσ με το πρότυπο ISO 8536/4  

 Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
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13485:03  
 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

 Να ζχει διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) 
μινεσ από τθν παράδοςθ. 

35 
Χειρουργικι μάςκα 

 Να είναι μιασ χριςθσ 
 Να είναι τριϊν ςτρωμάτων (3ply) υποαλλεργικζσ, 

αδιάβροχεσ, μθ ερεκιςτικζσ και πολφ άνετεσ ςτθν 
αναπνοι.  

 Να αποτελείται από δφο φφλλα μθ υφαςμζνου 
υλικοφ (non-woven) με προςκικθ, εςωτερικά, 
ειδικοφ αντιβακτθριδιακοφ φίλτρου αποδοτικότθτασ 
μεγαλφτερθσ από 95% (BFE > 95%). Ο τφποσ του 
non-woven υλικοφ είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, χωρίσ 
χνοφδι μθ ερεκιςτικόσ.  

 Να ζχει ςχιμα ορκογωνίου παραλλθλογράμμου 
διαςτάςεων 18 Χ 9.5 cm περίπου. 

 Να φζρει παράλλθλεσ πτυχϊςεισ ςε όλο το πλάτοσ 
τθσ για καλφτερθ εφαρμογι και τθν πλιρθ 
επικάλυψθ του κάτω μζρουσ του προςϊπου.  

 Κατά μικοσ και ςτθν επάνω πλευρά τθσ μάςκασ να 
υπάρχει εςωτερικό επιρρίνειο ζλαςμα, το οποίο 
είναι επικαλυμμζνο με πλαςτικι μεμβράνθ για να 
μθν οξειδϊνεται. Το επιρρίνειο ζλαςμα με μικρι 
πίεςθ να παίρνει το ςχιμα του προςϊπου ςτο φψοσ 
τθσ μφτθσ.  

 Θ μάςκα να ςτθρίηεται ςτο πρόςωπο με δετά 
κορδόνια. 

 Να διακζτει CE mark 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ  

 Το προσ προμικεια υλικό να ζχει διάρκεια ηωισ 
τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) μινεσ από τθν 
παράδοςθ. 
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36 ΚΑΡΟΣΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
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37 
Κουτί αλουμινίου αποκικευςθσ και μεταφοράσ υλικϊν 

 Να είναι ελαφρφ και ανκεκτικό ςε ςκλθρι χριςθ 

 Να είναι καταςκευαςμζνο από πλαςτικό υλικό (π.χ. 

πολυαικυλζνιο), να μθν ζχει αιχμθρζσ γωνίεσ και να 
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φζρει δφο τροχοφσ για τθν διευκόλυνςθ τθσ 

μεταφοράσ του 

 Να είναι χρϊματοσ γκρι ι μαφρου και να φζρει 

πεδίο ςιμανςθσ εάν απαιτείται  

 Να προςτατεφει το περιεχόμενο από υγραςία και 

ςκόνθ 

 Να αςφαλίηει περιμετρικά με κλειςίματα αςφαλείασ 

από ατςάλι 

 Να διακζτει καπάκι και μεταλλικζσ λαβζσ 

περιμετρικά 

 Θ φόρμα του να είναι εργονομικι και να επιτρζπει 

το ςτοίβαγμά του 

 Οι διαςτάςεισ του να είναι περίπου: Εςωτερικά: 75 Χ 

45 Χ 45 cm, Εξωτερικά: 85 Χ 55 Χ 50 cm, Βάκοσ μαηί 

με το καπάκι: 45 cm, Χωρθτικότθτα: 150 lit 

 Να πλζνεται και να απολυμαίνεται χωρίσ φκορά και 

αλλοιϊςεισ 

 Να είναι κατάλλθλο για τθν μεταφορά υγειονομικοφ 

υλικοφ 

 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:2008 ι ISO 

13485:2003 

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 

του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 

πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 

προϊόντοσ 

38 Φορθτι ςτιλθ φωτιςμοφ επείγουςασ ανάγκθσ 
 

 Να είναι ελαφριάσ καταςκευισ και ανκεκτικι 

 Να ςτερεϊνεται με τρίποδα και να εκτείνεται κακ’ 

φψοσ ζωσ περίπου το 1.5 m 

 Σε κατάςταςθ μθ χριςθσ το μικοσ τθσ να μθν 

υπερβαίνει τα 75 cm και να τοποκετείται ςε ειδικι 

κικθ που αναρτάται ςτον ϊμο για εφκολθ 

μεταφορά  

 Να διακζτει λάμπεσ τφπου LED με επιλεγόμενθ 

φωτεινότθτα από 500 ζωσ 1000 lumens 

 Να φζρει επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ λικίου 

 Να ενεργοποιείται μζςω πιεηόμενου διακόπτθ 

 Να περιλαμβάνεται ο φορτιςτισ μζςω τάςθσ 220-

240V/AC 

 Θ διάρκεια λειτουργίασ με πλιρωσ φορτιςμζνεσ 

μπαταρίεσ να είναι 2-4 h. 

 Ο χρόνοσ φόρτιςθσ να μθν υπερβαίνει τισ 2 h 

 Το βάροσ να μθν υπερβαίνει τα 4 Kg 
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 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:2008 ι ISO 

13485:2003 

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 

του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 

πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 

προϊόντοσ 

39 Φακόσ κεφαλισ 
 Να διακζτει ρυκμιηόμενο υφαςμάτινο ελαςτικό 

ιμάντα για ςτιριξθ ςτο κεφάλι ι ςε κράνοσ 
 Να μπορεί να τίκεται ςε λειτουργία με ζνα χζρι 
 Να φζρει φωτιςμό LED – 30 lumen και θ δζςμθ 

φωτόσ να φτάνει ςτα 25 m 
 Να λειτουργεί με αλκαλικζσ μπαταρίεσ 
 Να φζρει ςιμανςθ CE 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:2008 ι ISO 

13485:2003 

30 
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40 Φακόσ χειρόσ 
 Να διακζτει κουμπί ενεργοποίθςθσ το οποίο να 

είναι εφκολο ςτο χειριςμό με ζνα χζρι 

 Να είναι φτιαγμζνο από υλικό ανκεκτικό ςε ακραίεσ 

κερμοκραςίεσ και ςε ςυνκικεσ διάβρωςθσ  

 Να φζρει φωτιςμό LED ι Xenon – 45 lumen και θ 

δζςμθ φωτόσ να διαπερνά ομίχλθ θ καπνό και να 

φτάνει ςτα 120 μζτρα 

 Να λειτουργεί με αλκαλικζσ μπαταρίεσ 

 Να διακζτει κορδόνι για να προςαρμόηεται ςε ηϊνθ  

 Να φζρει ςιμανςθ CE 

 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:2008 ι ISO 

13485:2003 
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41 
Ατραυματικό ψαλίδι κοπισ ροφχων 

 Να είναι ανκεκτικό ςε ςκλθρι χριςθ 

 Θ χειρολαβι του να είναι καταςκευαςμζνθ από 

πλαςτικό ι PVC ι οποιοδιποτε ανάλογο υλικό 

 Θ φόρμα του να είναι εργονομικι 

 Το ςυνολικό μικοσ του να είναι τουλάχιςτον 19 cm 

 Να πλζνεται χωρίσ να οξειδϊνεται 

 Να ζχει πιςτοποίθςθ CE 

 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:2008 ι ISO 
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13485:2003 

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 

του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 

πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 

προϊόντοσ 

 

42 
Κράνοσ ΕΣΙΚ 

 Θα πρζπει να είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για διάςωςθ 
ϊςτε να είναι ελαφρφ, άνετο και να παρζχει 
προςταςία από αιχμθρά και βαριά αντικείμενα 
κακϊσ και από χτυπιματα, κερμότθτα, φλόγεσ, 
καφτρεσ και καπνοφσ κατά τθν επιχειρθςιακι δράςθ.  

 Το ςχιμα και ςχζδιό του να είναι θμίςεωσ 
κελφφουσ, ελαφροφ τφπου «τηετ» (light weight half 
shell jet style helmet) 

 Το κράνοσ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο και 
πιςτοποιθμζνο ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ΕΝ 16471:2014, ΕΝ 16473:2014 κακϊσ και το 
πρότυπο EN 12492 ι ιςοδφναμα πρότυπα ι νεϊτερα 
αυτϊν. 

 Το κράνοσ με ζνα ι δφο μεγζκθ κελφφουσ και με 
τουσ εςωτερικοφσ ρυκμιηόμενουσ ιμάντεσ ι το 
μθχανιςμό ςφςφιξθσ που διακζτει να είναι 
κατάλλθλο για περίμετρο κεφαλισ 53-62 cm 
τουλάχιςτον.   

 Το βάροσ του κράνουσ (χωρίσ προςτατευτικό 
αυχζνα, και γυαλιά) να μθν υπερβαίνει το 1 Κg.  

 Να είναι ομοιόμορφα βαμμζνο λευκό με βαφι 
άριςτθσ ποιότθτασ.  

 Να υπάρχει δυνατότθτα τοποκζτθςθσ πρόςκετων 
αντανακλαςτικϊν αυτοκόλλθτων υπθρεςιακϊν 
διακριτικϊν, τα οποία να μθν επθρεάηουν τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά αυτοφ.  

 Για τθν καλφτερθ αςφάλεια και οπτικι ςιμανςθ του 
προςωπικοφ, να διακζτει ανακλαςτικζσ λωρίδεσ, 
χρϊματοσ φωςφορίηοντοσ κίτρινου, οι οποίεσ κα 
είναι ςφμφωνεσ με το EN ISO 20471:2013 ωσ προσ 
τισ απαιτιςεισ: επίδοςθσ χρωμάτων των 
παραγράφων 5.1 ζωσ 5.3 του προτφπου κακϊσ και 
φωτομετρικισ και φυςικισ επίδοςθσ για τα υλικά με 
ςυνδυαςμζνεσ ιδιότθτεσ τθσ παραγράφου 6 του 
προτφπου 

 Το κράνοσ να διακζτει προςκαφαιροφμενο 
βραδφκαυςτο και ανκεκτικό ςτθ κερμότθτα 
μονοςτρωματικό προςτατευτικό αυχζνα και αυτιϊν 
καταςκευαςμζνο από ίνεσ με εγγενι αντοχι ςτθ 
φωτιά και τθ κερμότθτα, βάρουσ τουλάχιςτον 
250gr/m2, με χρϊμα μπλε ι μαφρο. Να δθλωκεί θ 
ςφνκεςθ και το βάροσ του υφάςματοσ. 

 Το ςχζδιό του να είναι τζτοιο ϊςτε να 

10 

ΝΑΙ   
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προςτατεφονται κατ’ ελάχιςτο ο αυχζνασ, το πίςω 
πάνω μζροσ των ϊμων, το πλαϊνό τμιμα του 
προςϊπου και τα αυτιά. 

 Το κράνοσ να διακζτει γυαλιά προςταςίασ 
(protective goggles) ειδικά καταςκευαςμζνα για 
διάςωςθ. Να είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με το 
ΕΝ 166 ι ιςοδφναμο πρότυπο και να είναι 
προςαρμοςμζνα ςτο κράνοσ. Αποκλείονται γυαλιά 
απλοφ τφπου εργαςίασ ι θλεκτροςυγκόλλθςθσ κλπ. 

 Να είναι εφκολα ρυκμιηόμενα. Να φζρουν διπλό, 
ενιαίο και εφκολα αντικακιςτάμενο φακό με 
ςιμανςθ κατ’ ελάχιςτο 2-1,2 2Β9. Να διακζτει 
εςωτερικι αντικαμπωτικι επεξεργαςία ι 
εναλλακτικά να ςυνοδεφεται το κάκε κράνοσ από 
ζνα αντικαμπωτικό ςπρζι. Να φζρουν ςκελετό    

 Το κράνοσ να φζρει προςκαφαιροφμενο φακό 
αποδεκτό και προτεινόμενο από τθν 
καταςκευάςτρια εταιρία, ο οποίοσ να είναι 
αδιάβροχοσ και κα ςτθρίηεται ςε ειδικι βάςθ, 
αςφαλιςμζνθ επί τουσ κράνουσ. Να λειτουργεί με 
κοινζσ αλκαλικζσ μπαταρίεσ του εμπορίου. Να 
τοποκετείται και να αφαιρείται ςτθν βάςθ του, 
χωρίσ τθν χριςθ εργαλείων.    

 Ο καταςκευαςτισ και ο προμθκευτισ να είναι 
πιςτοποιθμζνοι κατά ISO 9001:08 ι ISO 13485:03  

 Θ προςφορά να περιζχει φφλλο ςυμμόρφωςθσ, 
αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου 
μοντζλου, κακϊσ επίςθσ και να ςυνοδεφεται από 
τεχνικό εγχειρίδιο όλων των προςφερόμενων ειδϊν. 

 Θ ςυςκευι να διακζτει πιςτοποίθςθ CE. 
 Να ςυνοδεφεται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν και για τθν βαφι του 
κράνουσ 

   Να κατατεκεί δείγμα των προςφερόμενων ειδϊν 
προσ αξιολόγθςθ, χωρίσ να υποχρεοφται το κράνοσ 
να φζρει το ηθτοφμενο χρϊμα 

 Να κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ για παροχι 
τεχνικισ υποςτιριξθσ από τθν προμθκεφτρια 
εταιρία, και επάρκεια εξαρτθμάτων, ανταλλακτικϊν 
και αναλϊςιμων για τουλάχιςτον δζκα (10) χρόνια. 

 Θ ςυςκευι κατά τθν παράδοςθ να ςυνοδεφεται από 
εγχειρίδιο λειτουργίασ και τεχνικό εγχειρίδιο. 

43 ΦΟΡΗΣΟΙ ΑΤΡΜΑΣΟΙ 
10 

ΝΑΙ   

44 ΚΟΡΔΕΛΑ ΑΠΟΜΟΝΧΗ (500μ) 
5 

ΝΑΙ   

45 ΑΦΤΔΑΣΧΜΕΝΑ ΣΡΟΦΙΜΑ 
100 

ΝΑΙ   

46 Αλκαλικι μπαταρία τφπου:LR14 (C) 50 τμχ., LR6 (AA) 
250 τεμ., 
LR3 (AAA) 150 τεμ., LR20 (D) (500) 50 τεμ. 
 Να μθν είναι επαναφορτιηόμενθ. 
 Να είναι τάςθσ 1,5 V. 

500 

(50/250/150/50) 

ΝΑΙ   
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 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 
είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ. 

 Να ζχει διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ. 

47 ΓΑΝΣΙΑ ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΖΕΤΓΗ 
100 

ΝΑΙ   

48 
εντόνι αλουμινίου 

 Να είναι καταςκευαςμζνο από ειδικό πολυεςτζρα 
με επίςτρωςθ κράματοσ αλουμινίου υψθλισ 
τεχνολογικισ επεξεργαςίασ, μονωτικισ ικανότθτασ 
και ανάκτθςθσ τθσ κερμότθτασ του αςκενοφσ μζχρι 
85% 

 Να παρζχει μόνωςθ κατά του ψφχουσ, τθσ υγραςίασ 
και τθσ κερμότθτασ 

 Να φζρει επιμεταλλωμζνεσ επιφάνειεσ ςε χρϊμα 
αςθμί και χρυςαφί 

 Να είναι δαςτάςεων 160 Χ 210 cm περίπου 
 Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ. 

 Να ζχει διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) 
μινεσ από τθν παράδοςθ. 

5000 

ΝΑΙ   

49 
τιγμιαίοσ ξθρόσ πάγοσ 

 Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία του μεγαλφτερου 
δυνατοφ μεγζκουσ. 

 Να φζρουν ςτο εςωτερικό τθσ, μια μικρι 
ςακουλίτςα με νερό και γφρω κόκκουσ νιτρικοφ 
αμμϊνιου. 

 Μετά τθν ριξθ να παγϊνει αμζςωσ και να διαρκεί 
για αρκετά λεπτά προκειμζνου να είναι 
αποτελεςματικό για τον ζλεγχο τθσ υπερκερμίασ και 
άλλων καταςτάςεων. 

 Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark. 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 
 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ. 

 Να ζχουν διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) 

300 

ΝΑΙ   
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μινεσ από τθν παράδοςθ. 

50 
άκοσ μεταφοράσ νεκρϊν, ενθλίκων 

 Να είναι καταςκευαςμζνοσ από πλιρωσ αδιαφανζσ 
υλικό με μεγάλθ αντοχι ςε ςκίςιμο, τρφπθμα και 
διαρροι. 

 Να φζρει εςωτερικι επζνδυςθ από πλαςτικό για 
μεγαλφτερθ ανκεκτικότθτα και αςφάλεια κατά τθν 
τοποκζτθςθ και μεταφορά. 

 Να είναι διαςτάςεων 220 Χ 90 cm (± 10 cm και ςτισ 
δφο διαςτάςεισ). 

 Να είναι μαλακόσ και εφκαμπτοσ για εφκολθ χριςθ 
και κατάλλθλθ τοποκζτθςθ ςτισ υποδοχζσ των 
αςκενοφόρων οχθμάτων του ΕΚΑΒ. 

 Να είναι μιασ χριςεωσ. 
 Να κλείνει με φερμουάρ και να φζρει χεροφλια ςε 

όλεσ τισ πλευρζσ του. 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ. 

 Να ζχει διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) 
μινεσ από τθν παράδοςθ. 

400 

ΝΑΙ   

51 
άκοσ μεταφοράσ νεκρϊν, παίδων 

 Να είναι καταςκευαςμζνοσ από πλιρωσ αδιαφανζσ 
υλικό με μεγάλθ αντοχι ςε ςκίςιμο, τρφπθμα και 
διαρροι. 

 Να φζρει εςωτερικι επζνδυςθ από πλαςτικό για 
μεγαλφτερθ ανκεκτικότθτα και αςφάλεια κατά τθν 
τοποκζτθςθ και μεταφορά. 

 Να είναι διαςτάςεων 170 Χ 60 cm (± 10 cm και ςτισ 
δφο διαςτάςεισ). 

 Να είναι μαλακόσ και εφκαμπτοσ για εφκολθ χριςθ 
και κατάλλθλθ τοποκζτθςθ ςτισ υποδοχζσ των 
αςκενοφόρων οχθμάτων του ΕΚΑΒ. 

 Να είναι μιασ χριςεωσ. 
 Να κλείνει με φερμουάρ και να φζρει χεροφλια ςε 

όλεσ τισ πλευρζσ του. 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ. 

100 

ΝΑΙ   
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 Να ζχει διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) 
μινεσ από τθν παράδοςθ. 

52 Χειρουργικά ράμματα 
 Να είναι από μθ απορροφιςιμο ςυνκετικό υλικό 

(Poly-ethyleneterephthalate), αποςτειρωμζνο 

 Να είναι κατάλλθλο για τθ ςυρραφι μαλακϊν 

μορίων, δζρματοσ και μαλακϊν ιςτϊν 

 Να μθν προκαλεί φλεγμονϊδθ αντίδραςθ ςτον ιςτό 

ςτον οποίο εφαρμόηεται   

 Να ζχει αντοχι ςε τάςθ 

 Να είναι διαφόρων μεγεκϊν 

 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 
είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:2008 ι ISO 
13485:2003 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

100 

ΝΑΙ   

53 
φριγγα 

 Να είναι μιασ χριςεωσ και ςε ατομικι ςυςκευαςία 
ανά ςφριγγα 

 Το ςετ ςφριγγα – βελόνα να είναι αποςτειρωμζνο 
 Στθν ςυςκευαςία να αναγράφεται θ θμερομθνία 

αποςτείρωςθσ κακϊσ και θ θμερομθνία λιξθσ τθσ 
αποςτείρωςθσ 

 Να είναι εφοδιαςμζνθ με ελαςτικό παρζμβυςμα για 
τθν επίτευξθ ςτεγανότθτασ κατά τθν κίνθςθ του 
εμβόλου 

 Τα υλικά καταςκευισ να είναι το πολυπροπυλζνιο 
για τον κφλινδρο, πολυαικυλζνιο για το ζμβολο και 
το καουτςοφκ ςιλικονιςμζνο για το ελαςτικό 
παρζμβυςμα 

 Θ αποςτείρωςθ να ζχει πραγματοποιθκεί με 
αικυλενοξείδιο 

 Να προςφερκοφν τα μεγζκθ ρφγχουσ: 5, 10, 20 ml 
 Να ζχει πιςτοποίθςθ CE 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Πλα τα παραπάνω να είναι ςφμφωνα με το ΦΕΚ 
681/Β’ 8-8-91 

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

 Να ζχει διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) 
μινεσ από τθν παράδοςθ. 

1000 

ΝΑΙ   

54 
Γάντια νιτριλίου 300 

ΝΑΙ   
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 Να είναι μιασ χριςεωσ. 
 Να ζχουν μικοσ 240 – 300 mm.  
 Να μθ ςυγκεντρϊνουν ποφδρα και πρωτεΐνθ και να 

είναι αποδεςμευμζνα από λιπαντικζσ ουςίεσ. 
 Να είναι κατάλλθλα για χριςτεσ που ζρχονται ςε 

επαφι με βιολογικά υγρά ι οποιεςδιποτε 
δραςτθριότθτεσ που ενζχουν κίνδυνο από επαφι με 
βιολογικοφσ παράγοντεσ. 

 Να είναι ικανά να προςτατζψουν χζρια που είναι 
ευαίςκθτα ςε ταλκ ι υλικό latex. 

 Να φζρουν ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν οδθγία 
93/42 ΕΟΚ. 

 Να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των ευρωπαϊκϊν 
προτφπων τθσ ςειράσ EN 455. Ωσ προσ αυτι τθν 
απαίτθςθ, το ΕΚΑΒ δφναται να πραγματοποιεί 
ελζγχουσ, τόςο ςτθ φάςθ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ όςο και κατά τθν εκτζλεςι του, ςτα 
εργαςτιρια του ΕΚΑΡΤΥ ι άλλου κατάλλθλου 
φορζα. 

 Θ προμθκεφτρια εταιρία να είναι πιςτοποιθμζνθ 
κατά ISO 9001:08 ι ISO 13485:03  και να διακζτει 
βεβαίωςθ ςφμφωνα με τθν ΥΑ 1348/2004. 

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

 Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία των εκατό (100) 
τεμαχίων τουλάχιςτον και ςε μεγζκθ M και L 

 Το προσ προμικεια υλικό να ζχει διάρκεια ηωισ 
τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) μινεσ από τθν 
παράδοςθ.  

55 
Ελαςτικόσ επίδεςμοσ 

 Να ζχει ςφνκεςθ 70% βαμβάκι – 30% ςυνκετικά 
νιματα 

 Να είναι καταςκευαςμζνοσ με ςτιμονα: 130 
κλωςτζσ/10 cm, κρόκθ 94 κλωςτζσ/10 cm και βάροσ 
65+/-3 gr/m2 

 Οι παρυφζσ του επιδζςμου είναι υφαςμζνεσ ςε 
μορφι οφγιασ και όχι κομμζνεσ 

 Να είναι ατομικά ςυςκευαςμζνοσ ςε ςελοφάν που 
να φζρει όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία και 
επιςθμάνςεισ 

 Ο αρικμόσ των ςυνδετιρων να είναι: 
1. Ζνασ (1) για επιδζςμουσ πλάτουσ 6-8 cm 
2. Δφο (2) για επιδζςμουσ πλάτουσ 10-12 cm 
3. Τρεισ (3) για επιδζςμουσ πλάτουσ 15-20 cm 

 Να μπορεί να πλυκεί και να αποςτειρωκεί ςτουσ 
135 °C 

 Να ζχει καλι ελαςτικότθτα 
 Να είναι καταςκευαςμζνοσ από υποαλλεργικό υλικό 
 Να επιτρζπει τθν αναπνοι του δζρματοσ 
 Να είναι ςυμβατόσ με τισ ςχετικζσ ευρωπαϊκζσ 

1000 

ΝΑΙ   
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οδθγίεσ 
 Να διακζτει τισ απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ   

56 
Απλι μθ αποςτειρωμζνθ γάηα 

 Να είναι καταςκευαςμζνθ από 100% βαμβάκι 
 Να προςφερκεί ςε διαςτάςεισ 10Χ10 και 10Χ20 cm 
 Να ζχει αρκετό αρικμό κλωςτϊν/cm

2
 ϊςτε το βάροσ 

τθσ να είναι 15-16 gr/m
2
, και υψθλι 

απορροφθτικότθτα (ο χρόνοσ εμβάπτιςθσ ςε υγρό 
να είναι 4-5 sec) 

 Να μθν είναι αλκαλικι και όξινθ 
 Να είναι ελεφκερθ από κόλλα και να μθν ζχει 

χρωςτικζσ ουςίεσ 
 Οι υδατοδιαλυτζσ ουςίεσ να μθν ξεπερνοφν το 

3,65% και οι διαλυτζσ ςε αικζρα ουςίεσ το 0,5%  
 Θ υγραςία τθσ να είναι μικρότερθ από 7% 
 Οι αναδιπλϊςεισ ςτα άκρα να είναι μεγάλεσ ζτςι 

ϊςτε να μθν υπάρχει κίνδυνοσ να μείνουν ινίδια ι 
ξζφτια ςτο ανοιχτό τραφμα του αςκενοφσ 

 Θ ςυςκευαςία να είναι των εκατό (100) τεμαχίων 
ανά πακζτο 

 Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

2000 

ΝΑΙ   

57 
Νεφροειδζσ 

 Να είναι μιασ χριςεωσ 
 Να είναι καταςκευαςμζνο από χαρτί (μθ τοξικό) 
 Να ζχει ικανοποιθτικό βάκοσ 
 Θ μία πλευρά του να ζχει κοίλωμα, ζτςι ϊςτε να 

προςαρμόηεται εφκολα ςτο πθγοφνι του αςκενοφσ 
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 ι ISO 
13485:03  

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

1000 

ΝΑΙ   
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 Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία των πενιντα (50) 
τεμαχίων τουλάχιςτον 

58 Κάρτα διαλογισ αςκενϊν 
 Να είναι ςκλθρι, διπλισ όψεωσ, αρικμθμζνθ με 

εγκοπζσ και να φζρει μεταλλικι οπι ςτο κζντρο του 

πάνω μζρουσ τθσ κάρτασ.  

 Στο κάτω μζροσ τθσ κάρτασ να φζρει  ςιμανςθ με 

μαφρο, κόκκινο, κίτρινο, πράςινο χρϊμα και με το 

αντίςτοιχό εικονίδιο και τον αρικμό τθσ κάρτασ, τα 

οποία να ζχουν τθ δυνατότθτα αποκοπισ-βλζπε 

δείγμα 

 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:2008 ι ISO 

13485:2003 

2500 

ΝΑΙ   

59 
Απολυμαντικό υγρό επιφανειϊν 

 Θ ςφνκεςι του να βαςίηεται ςε αλκοόλεσ και 
αλδεΰδεσ, χωρίσ φορμαλδεΰδθ 

 Θ χριςθ του να γίνεται με ψεκαςμό, χωρίσ τθν 
βοικεια προωκθτικϊν αερίων 

 Να εφαρμόηει αποτελεςματικά ςε επιφάνειεσ του 
καλάμου αςκενοφσ, όπωσ: καρότςι μεταφοράσ, 
φορείο αςκενοφσ, κλπ. 

 Να ςτεγνϊνει γριγορα χωρίσ να απαιτείται 
ςκοφπιςμα 

 Να παρζχει καλι και αξιόπιςτθ διαβροχι, ακόμα και 
ςε μαλακζσ επιφάνειεσ 

 Να μθν προκαλεί δερματικοφσ ερεκιςμοφσ και να 
είναι ςυμβατό με τα περιςςότερα υλικά 

 Να ζχει ευχάριςτθ μυρωδιά και να είναι 
βιοδιαςπϊμενο 

 Να είναι αποτελεςματικό μετά από 15 min 
 Να είναι αποτελεςματικό κατά: 

1. Βακτθρίων (περιλαμβάνοντασ βακίλουσ Τ6) 
2. Μυκιτων 
3. Λιπόφιλων ινϊν 
4. Ιοφ θπατίτιδασ A, B, C 
5. Ιοφ AIDS  

 Να διατίκεται αραιωμζνο ι ςτερεό ζτοιμο προσ 
αραίωςθ 

 Στθν φιάλθ χωρθτικότθτασ 1 lit που κα το περιζχει, 
κα προςαρμόηεται ψεκαςτιρασ χειρόσ 

 Να διατεκεί δοχείο χωρθτικότθτασ 10 lit, για τθν 
επαναπλιρωςθ τθσ φιάλθσ ψεκαςμοφ 

 Να φζρει θμερομθνία λιξεωσ  
 Θ καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 

είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08 
 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 

300 

ΝΑΙ   
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προϊόντοσ. 

60 
Αλκοολοφχο διάλυμα απολφμανςθσ χεριϊν 

 Να είναι αντιςθπτικό ςκεφαςμα χεριϊν και 
δζρματοσ ευρζωσ φάςματοσ και με περιεκτικότθτα 
ςε αλκοόλεσ ≥70% (WHO Guidelines 2009) 

 Να είναι βακτθριοκτόνο, μυκθτοκτόνο, ιοκτόνο και 
φυματιοκτόνο (να κατατεκοφν μελζτεσ 
αποτελεςματικότθτασ)  

 Να διατίκεται ςε φιάλθ των 500 ml 
 Να είναι εγκεκριμζνο από τον Ε.Ο.Φ. ωσ 

φαρμακευτικό ιδιοςκεφαςμα  
 Θ προςφορά κα περιλαμβάνει και τθν παροχι 

δωρεάν αντλιϊν και βάςεων τοποκζτθςθσ εντόσ του 
καλάμου αςκενοφσ, οι οποίεσ και κα 
αντικακίςτανται όποτε κρίνεται απαραίτθτο 

 Θ παραςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να 
είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08   

 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του 
προϊόντοσ 

 

400 

ΝΑΙ   

61 
SODIUM CHLORIDE SOL NaCl 9% 200 

ΝΑΙ   

62 
RINGER LACTATE SOL 400 

ΝΑΙ   

63 
DEXTROSE SOL Dw 5% 100 

ΝΑΙ   

64 
ΟΞΤΖΕΝΕ 500ml 200 

ΝΑΙ   

65 
BETADINE 500ml 100 

ΝΑΙ   

66 RAPID HEMA MALARIA PF-PAN 

 Άμεςα χρωματογραγραφικά τεςτ για τθν ανίχνευςθ 
ελονοςίασ PF/PAN με χριςθ δείγματοσ αίματοσ ι 
πλάςματοσ που να μποροφν μζςα ςε 15 λεπτά να 
δϊςουν αποτζλεςμα. 

 Tα τεςτ να είναι ζτοιμα προσ χριςθ με τισ 
απαραίτθτεσ ποςότθτεσ αντιδραςτθρίων για τθν 
αποφυγι ανκρϊπινων λακϊν από τον κατά 
προςζγγιςθ υπολογιςμό ποςοτιτων (για τθν 
αποφυγι ψευδϊν αποτελεςμάτων και οικονομία 
χριματοσ από τθν ανάγκθ επανάλθψθσ  

 Τα τεςτ να είναι ζτςι καταςκευαςμζνα ϊςτε το 
δείγμα αίματοσ αλλά και θ ποςότθτα αυτοφ να 
τοποκετείται απευκείασ ςτο τεςτ χωρίσ να 

425 

ΝΑΙ   
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χρειάηεται θ μεταφορά αυτοφ για τθν αποφυγι 
μετάδοςθσ νοςθμάτων. 

 Να υπάρχει προθγοφμενθ εμπειρία και χριςθ των 
τεςτ από διεκνείσ οργανιςμοφσ 

67 RAPID HEMA MALARIA PFV 

 Άμεςα χρωματογραγραφικά τεςτ για τθν ανίχνευςθ 
ελονοςίασ PFV με χριςθ δείγματοσ αίματοσ ι 
πλάςματοσ που να μποροφν μζςα ςε 15 λεπτά να 
δϊςουν αποτζλεςμα. 

 Tα τεςτ να είναι ζτοιμα προσ χριςθ με τισ 
απαραίτθτεσ ποςότθτεσ αντιδραςτθρίων για τθν 
αποφυγι ανκρϊπινων λακϊν από τον κατά 
προςζγγιςθ υπολογιςμό ποςοτιτων (για τθν 
αποφυγι ψευδϊν αποτελεςμάτων και οικονομία 
χριματοσ από τθν ανάγκθ επανάλθψισ)  

 Τα τεςτ να είναι ζτςι καταςκευαςμζνα ϊςτε το 
δείγμα αίματοσ αλλά και θ ποςότθτα αυτοφ να 
τοποκετείται απευκείασ ςτο τεςτ χωρίσ να 
χρειάηεται θ μεταφορά αυτοφ για τθν αποφυγι 
μετάδοςθσ νοςθμάτων. 

 Να υπάρχει προθγοφμενθ εμπειρία και χριςθ των 
τεςτ από διεκνείσ οργανιςμοφσ 

425 

ΝΑΙ   

68 
RAPID HEMA TUBERCULOSIS 

 Άμεςα χρωματογραγραφικά τεςτ για τθν ανίχνευςθ 
αντιςωμάτων φυματίωςθσ ςτο αίμα που να 
μποροφν μζςα ςε 15 λεπτά να δϊςουν αποτζλεςμα. 

 Tα τεςτ να είναι ζτοιμα προσ χριςθ με τισ 
απαραίτθτεσ ποςότθτεσ αντιδραςτθρίων για τθν 
αποφυγι ανκρϊπινων λακϊν από τον κατά 
προςζγγιςθ υπολογιςμό ποςοτιτων (για τθν 
αποφυγι ψευδϊν αποτελεςμάτων και οικονομία 
χριματοσ από τθν ανάγκθ επανάλθψθσ )  

 Τα τεςτ να είναι ζτςι καταςκευαςμζνα ϊςτε το 
δείγμα αίματοσ αλλά και θ ποςότθτα αυτοφ να 
τοποκετείται απευκείασ ςτο τεςτ χωρίσ να 
χρειάηεται θ μεταφορά αυτοφ για τθν αποφυγι 
μετάδοςθσ νοςθμάτων. 

 Να ζχουν τθν δυνατότθτα να αποκλείουν τθν 
ανίχνευςθ BCG ϊςτε να αποφεφγονται τα ψευδι 
αποτελζςματα. 

 Να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ςε ενθλίκουσ 
αλλά και ανιλικουσ.  

 Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςαν mantoux 
τεςτ. 

 Να υπάρχει προθγοφμενθ εμπειρία και χριςθ των 
τεςτ από διεκνείσ οργανιςμοφσ 

850 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΔΧΝ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 - ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Νλνκαζία Ρξάπεδαο: ______________________________________________________  

Θαηάζηεκα: ________________________________________  

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Ρ.Θ. - FAX) _____________________________  

Ζκεξνκελία Έθδνζεο: ______________________________________  

Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.), Αγξάθσλ 3-5, 

Καξνχζη 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Ξ' ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ ................... ΔΟΥ. 

 

Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο:ηεο Δηαηξίαο . νδφο ....... αξηζκφο ... ΡΘ ........... ,} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο:ησλ Δηαηξηψλ 

α) ............ νδφο ....................... αξηζκφο ............ ΡΘ ...................  

β) ............. νδφο ...................... αξηζκφο............. ΡΘ ...................  

γ) ............. νδφο ...................... αξηζκφο ............. ΡΘ ..................  

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο,} 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ……………, γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο 

………….. γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «…………………..» ζπλνιηθήο αμίαο ………………, ζχκθσλα κε ηε 

κε αξηζκφ …………. Γηαθήξπμε ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ' φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 

αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} 

\ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα 

θάζε κηααπφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο.} 

Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ηνβάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζε ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (Πεκείσζε πξνο ηελ Ρξάπεδα: ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη 

λαείλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα έγγξαθε δήισζε ζαο, κε ηελ 

πξνυπφζεζεφηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

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

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2.ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Νλνκαζία Ρξάπεδαο: _____________________________________________________  

Θαηάζηεκα: ________________________________________  

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Ρ.Θ. - FAX) ____________________________  

Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________  

Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.), Αγξάθσλ 3-5, 

Καξνχζη 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ, Ξ' ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ .....................  

ΔΟΥ. 

Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο 

θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο ........ Νδφο .............. Αξηζκφο ....... Ρ.Θ. 

 ........ }  

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ 

α) .................. νδφο ................... αξηζκφο .................... Ρ.Θ ................  

β) .................. νδφο ................... αξηζκφο .................... Ρ.Θ ................  

γ) ................... νδφο ................... αξηζκφο .................... Ρ.Θ ................  

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο}, 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ .............. , γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνξά ζην 

δηαγσληζκφ ηεο .................................... κε αληηθείκελν « ....................................................... » 

ζπλνιηθήο αμίαο ……………………………………., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ……………………..δηαθήξπμή 

ζαο. 

Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζε ζαο. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε 

έγγξαθε δήισζε ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ ηξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε 

ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

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

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί κε βάζε ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο: 
 
Ξίλαθαο 1: Ιαηξηθόο εμνπιηζκόο θαη αλαιώζηκα πιηθά 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΟΣ

ΗΣΑ 

ΑΞΙΑ ΥΧΡΙ 
ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 
23% [€] 

ΤΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ κε 
ΦΠΑ [€] 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΠΠΡΖΚΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΠΑΘΣΑΟΝ 20    

2 ΣΔΗΟΝΘΗΛΖΡΖ ΑΛΑΟΟΝΦΖΠΖ 
 

20 
   

3 

ΕΔΓΝΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΓΗΥΛ 
ΑΞΗΛΗΓΥΠΖΠ & ΒΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΓΗΑ 

ΑΡΝΚΑΡΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΑΞΗΛΗΓΥΡΖ ΡΞΝ 

AED PLUS ZOLL, ΔΛΖΙΗΘΥΛ 400 

   

4 

ΕΔΓΝΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΓΗΥΛ 

ΑΞΗΛΗΓΥΠΖΠ ΓΗΑ ΑΡΝΚΑΡΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ 
ΑΞΗΛΗΓΥΡΖ ΡΞΝ AED PLUS ZOLL, ΞΑΗΓΥΛ 40 

   

5 

ΕΔΓΝΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΓΗΥΛ 

ΑΞΗΛΗΓΥΠΖΠ ΓΗΑ ΑΞΗΛΗΓΥΡΖ/MONITOR 
ΡΞΝ LIFEGAIN CU HD-1 100 

   

6 

ΕΔΓΝΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΓΗΥΛ 

ΑΞΗΛΗΓΥΠΖΠ ΓΗΑ ΑΞΗΛΗΓΥΡΖ ΡΞΝ LIFEPAK 
1000 PHYSIO-CONTROL 100 

   

7 
ΠΑΛΗΓΑ ΑΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΙΡΟΑΚΑΡΗΑ, 

ΔΛΖΙΗΘΥΛ-ΞΑΗΓΥΛ 5 
   

8 
ΠΑΛΗΓΑ ΑΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΙΡΟΑΚΑΡΗΑ, 

ΔΛΖΙΗΘΥΛ 30 
   

9 
ΕΥΛΖ ΞΔΟΗΓΔΠΖΠ ΑΠΘΔΛΝΠ ΔΞΗ ΡΖΠ 

ΠΑΛΗΓΑΠ ΑΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΠΖΠ 

ΞΝΙΡΟΑΚΑΡΗΑ 40 

   

10 ΠΔΡ ΑΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΔΦΑΙΖΠ 40    

11 
ΛΑΟΘΖΘΔΠ ΑΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΠΔ ΠΔΡ ΡΥΛ 

ΞΔΛΡΔ (5) ΡΔΚΑΣΗΥΛ 10 
   

12 
ΑΠΘΝΠ ΑΛΑΛΖΤΖΠ ΚΔ ΡΑ ΞΑΟΔΙΘΝΚΔΛΑ 

ΡΝ, ΔΛΖΙΗΘΥΛ 40 
   

13 
ΑΠΘΝΠ ΑΛΑΛΖΤΖΠ ΚΔ ΡΑ ΞΑΟΔΙΘΝΚΔΛΑ 

ΡΝ, ΞΑΗΓΥΛ 30 
   

14 ΠΔΡ ΙΑΟΓΓΝΠΘΝΞΗΝ 10    

15 ΡΠΑΛΡΑ Α’ ΒΝΖΘΔΗΥΛ 20    

16 ΦΝΟΔΗΝ ΞΝΙΡΟΑΚΑΡΗΑ (SCOOP) 10    

17 ΔΦΔΓΟΗΘΝ (ΠΞΑΠΡΝ) ΦΝΟΔΗΝ ΑΠΘΔΛΝΠ 15    

18 ΠΑΘΝΠ Α΄ ΒΝΖΘΔΗΥΛ 10    

19 ΓΗΙΔΘΝ ΑΞΔΓΘΙΥΒΗΠΚΝ 20    

20 
ΠΠΘΔΖ ΑΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΑΣΔΛΑ, 

ΔΛΖΙΗΘΥΛ 1.000 
   

21 
ΦΝΟΖΡΖ ΦΗΑΙΖ Ν2 ΚΔ ΔΛΠΥΚΑΡΥΚΔΛΝ 

ΟΝΝΚΔΡΟΝ, ΣΥΟΖΡΗΘΝΡΖΡΑΠ 2 LIT 40 
   

22 ΟΘΚΗΠΡΖΠ ΞΗΔΠΖΠ ΓΗΑ ΦΗΑΙΔΠ ΝΜΓΝΛΝ 10    
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ΑΠΘΔΛΝΦΝΟΝ ΝΣΖΚΑΡΝΠ ΞΝ ΓΗΑΘΔΡΔΗ 

ΡΝ ΔΘΑΒ ΡΞΝ CITROEN/MERCEDES/VW 

23 ΙΑΟΓΓΗΘΔΠ ΚΑΠΘΔΠ  50    

24 ΟΗΛΗΘΝΠ ΘΑΘΔΡΖΟΑΠ ΝΜΓΝΛΝ  4.000    

25 ΚΑΠΘΑ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ Ν2, ΔΛΖΙΗΘΥΛ 4.000    

26 ΚΑΠΘΑ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ Ν2, ΞΑΗΓΥΛ 2.000    

27 ΝΓΖΓΝΗ ΓΗΑΠΥΙΖΛΥΠΖΠ 20    

28 ΘΑΘΔΡΖΟΑΠ ΑΛΑΟΟΝΦΖΠΖΠ 300    

29 ΠΡΝΚΑΡΝΦΑΟΓΓΗΘΝΗ ΑΔΟΑΓΥΓΝΗ  500    

30 ΔΛΓΝΡΟΑΣΔΗΑΘΝΠ ΠΥΙΖΛΑΠ ΚΔ/ΣΥΟΗΠ CUFF 100    

31 ΚΑΠΘΔΠ ΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ ΝΜΓΝΛΝ ΔΛΖΙΗΘΥΛ 100    

32 ΔΛΓΝΦΙΔΒΗΝΗ ΘΑΘΔΡΖΟΔΠ  1.000    

33 ΡΝΟΛΗΘΔ (ΗΠΣΑΗΚΝΞΔΟΗΓΔΠΖ) 50    

34 
ΠΠΘΔΔΠ ΔΛΓΝΦΙΔΒΗΑΠ ΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ 

ΓΟΥΛ 400 
   

35 ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΔΠ ΚΑΠΘΔΠ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ 2.000    

36 ΘΑΟΝΡΠΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 1    

37 
ΘΝΡΗ ΑΙΝΚΗΛΗΝ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠ ΘΑΗ 

ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΙΗΘΥΛ 5 
   

38 
ΦΝΟΖΡΖ ΠΡΖΙΖ ΦΥΡΗΠΚΝ ΔΞΔΗΓΝΠΑΠ 

ΑΛΑΓΘΖΠ 8 
   

39 ΦΑΘΝΠ ΘΔΦΑΙΖΠ 30    

40 ΦΑΘΝΠ ΣΔΗΟΝΠ 30    

41 ΑΡΟΑΚΑΡΗΘΝ ΤΑΙΗΓΗ ΘΝΞΖΠ ΟΝΣΥΛ 30    

42 ΘΟΑΛΖ ΔΡΗΘ 10    

43 ΑΠΟΚΑΡΝΗ ΦΝΟΖΡΝΗ 10    

44 ΘΝΟΓΔΙΑ ΑΞΝΚΝΛΥΠΖΠ (500 m) 5    

45 ΡΟΝΦΗΚΑ ΑΦΓΑΡΥΚΔΛΑ 100    

46 
ΑΙΘΑΙΗΘΖ ΚΞΑΡΑΟΗΑ ΡΞΝ LR14, LR6, LR3, 

LR20 500 
   

47 ΓΑΛΡΗΑ ΓΗΑ ΒΑΟΗΑ ΔΟΓΑΠΗΑ, ΕΔΓΖ 100    

48 ΠΔΛΡΝΛΗ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 5.000    

49 ΠΡΗΓΚΗΑΗΝΠ ΜΖΟΝΠ ΞΑΓΝΠ (COLD PACK) 300    

50 ΠΑΘΝΗ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΛΔΘΟΥΛ ΔΛΖΙΗΘΥΛ 400    

51 ΠΑΘΝΗ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΛΔΘΟΥΛ ΞΑΗΓΥΛ 100    

52 ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΟΑΚΚΑΡΑ 100    



 

70 

   
“Co-funded by the Internal Security Fund of the European Union” 

53 ΠΟΗΓΓΔΠ 5ML 10ML 20ML 1.000    

54 ΓΑΛΡΗΑ  ΛΗΡΟΗΙΗΝ -  ΘΝΡΗ -  M, L 300    

55 ΔΙΑΠΡΗΘΝΠ ΔΞΗΓΔΠΚΝΠ 1.000    

56 ΑΞΙΖ ΚΖ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΖ ΓΑΕΑ 2.000    

57 ΛΔΦΟΝΔΗΓΖ 1.000    

58 ΘΑΟΡΑ ΓΗΑΙΝΓΖΠ ΑΠΘΔΛΥΛ 2.500    

59 
ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ ΓΟΝ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ 

ΠΠΘΔΑΠΗΑ 1ΙΗΡΟΝ 300 
   

60 
ΑΙΘΝΝΙΝΣΝ ΓΗΑΙΚΚΑ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ 

ΣΔΟΗΥΛ 400 
   

61 SODIUM CHLORIDE SOL NACI 9% 200    

62 RINGER LACTATE SOL 400    

63 DEXTROSE SOL DW 5% 100    

64 ΝΜΕΔΛΔ 500 ML 200    

65 BETADINE 500 ML 100    

66 RAPID HEMA MALARIA PF-PAN 425    

67 RAPID HEMA MALARIA PFV 425    

68 RAPID HEMA TUBERCULOSIS 850    

 

Πηνηρεία πνςεθίνπ 

(Δπσλπκία, Γηεχζπλζε, Ρειέθσλα, Fax, e-mail, ΑΦΚ/ΓΝ θ.ιπ.) 

Ζκεξνκελία: 

πνγξαθή Λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ / Πθξαγίδα 


