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Γ1 Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 

Οι εγγυητικές επιστολές µπορούν να έχουν ορισµένη διάρκεια που καθορίζεται κατά περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή µε 

πρόβλεψη ανανέωσης όταν αυτό απαιτείται. 

Η εγγύηση προκαταβολής δεν απαιτεί ΦΠΑ. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει ΦΠΑ. 

Σύµφωνα µε το Π∆ 118/07 η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να κρίνει την αξία της εγγύησης καλής λειτουργίας 

Γ1.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους 

εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού)….…………. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. 

συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., 

σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή 

στον παρόντα ∆ιαγωνισµό. 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 
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Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά 

χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) 

ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος 

τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό 

αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα 

Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσας, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει 

νόµου για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

Γ1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους 

εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά στο 

διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) …………. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον 

τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν 

περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 
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Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά 

χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) 

ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε 

την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  

Βεβαιώνουµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα 

Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσας, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει 

νόµου για την Τράπεζά µας.  

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

Γ1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους 

εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συµβατικής αξίας µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ευρώ 

………… σύµφωνα µε τη σύµβαση µε αριθµό...................και τη ∆ιακήρυξή σας µε αριθµό………., στο πλαίσιο του διαγωνισµού 

της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) …………. για εκτέλεση του έργου (συµπληρώνετε τον τίτλο 

του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή 

όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και µέχρι του ποσού των ευρώ (συµπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριµένη 

εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας 

…………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας 
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……………, υπέρ της οποίας εγγυόµαστε σε εφαρµογή των σχετικών άρθρων του Κανονισµού Προµηθειών της Αναθέτουσα 

Αρχή, στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά 

χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) 

ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε 

την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

 (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

Γ1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους 

εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και µέχρι του ποσού των ευρώ......................... (<συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει 

ή όχι τον ΦΠΑ>), για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό ……… που αφορά ………………. 

συνολικής αξίας ……………………. σύµφωνα µε τη µε αριθµό ……………. ∆ιακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά 

χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) 

ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε 

την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  

Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. 

και στα Ν.Π.Ι.∆., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την 

Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

Γ1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

 Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους 

εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και µέχρι του ποσού των ευρώ.........................(συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή 

όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό................... που 

αφορά ................................... συνολικής αξίας ..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό ……… ∆ιακήρυξή της 

Αναθέτουσα Αρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, 

µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε 

την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  

Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. 

και στα Ν.Π.Ι.∆., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την 

Τράπεζά µας.(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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Γ2 Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυµο:  Όνοµα:  

 

Πατρώνυµο:  Μητρώνυµο:  

 

Ηµεροµηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

∆ιεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

Όνοµα Ιδρύµατος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ηµεροµηνία Απόκτησης 

Πτυχίου 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόµενο, από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο, σχήµα διοίκησης Έργου) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 
Ρόλος1

 και Καθήκοντα στο Έργο 

(ή Θέση) 

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος (από – έως) ΑΜ
2
 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

                                                           

1
 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 

2
 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται με τη 

συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. 
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Γ3 Πίνακες Συµµόρφωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης έχοντας την απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια των 

δεδοµένων που παρατίθενται. 

Α. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ- ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Να είναι κλειστό φορτηγό αυτοκίνητο 

(VAN). 

ΝΑΙ   

Να είναι ολικού µεικτού φορτίου 3,5 

τόνων τουλάχιστον. 

ΝΑΙ   

Να είναι εσωτερικού µήκους τουλάχιστον 

3,2 µέτρα και ολικού µήκους τουλάχιστον 

5,8 µέτρα.  

ΝΑΙ   

Να είναι διασκευασµένο σε ειδικό όχηµα 

που θα καλύπτει τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας. 

ΝΑΙ   

Να είναι καινούργιο και αµεταχείριστο. ΝΑΙ   

Να είναι πρόσφατης κατασκευής από το 

τελευταίο µοντέλο της αντίστοιχης 

σειράς. 

ΝΑΙ   

Να είναι κατάλληλο για τη µεταφορά 

προσωπικού (3 ατόµων) και για εκτέλεση 

συγκεκριµένων εργασιών εν στάσει. 

ΝΑΙ   

Να είναι ενιαίο, µε χώρο οδήγησης και 

επιβατών, που θα χωρίζεται µε σταθερό 

χώρισµα από το χώρο φόρτωσης. 

ΝΑΙ   

Να συνυποβάλλεται η έγκριση τύπου 

κλειστού φορτηγού (VAN) από το 

αρµόδιο υπουργείο. 

ΝΑΙ   

Να είναι πετρελαιοκίνητο. ΝΑΙ   

Να έχει ισχύ τουλάχιστον 120 hp. ΝΑΙ   
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Να είναι κυβισµού τουλάχιστον 2.000cc. ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2. ΘΑΛΑΜΟΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ (ΚΑΜΠΙΝΑ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Το τιµόνι πρέπει να βρίσκεται στο 

αριστερό µέρος και θα είναι απαραίτητα 

υδραυλικό. 

ΝΑΙ   

Πρέπει να φέρει κάθισµα οδηγού, 

ρυθµιζόµενο και κάθισµα απαραιτήτως 

για δύο (2) συνοδηγούς εµπρός µε τις 

απαραίτητες ζώνες ασφαλείας. 

ΝΑΙ   

Η καµπίνα πρέπει να φέρει απαραιτήτως 

θερµική µόνωση,  αντιηλιακά σκιάδια, 

εσωτερικό φωτισµό, πλαστικό τάπητα 

δαπέδου, εξωτερικούς καθρέπτες 

ηλεκτρικά ρυθµιζόµενους και 

θερµαινόµενους, σύστηµα immobilizer 

κλπ. 

ΝΑΙ   

Στον εξοπλισµό της καµπίνας θα πρέπει 

να περιλαµβάνεται σύστηµα A/C ικανής 

ισχύος εµπρός ηχοσύστηµα µε κεραία και 

ηχεία, πίνακας οργάνων εργονοµικά 

τοποθετηµένος µε όλα τα απαραίτητα 

όργανα και ενδείξεις ενός σύγχρονου 

οχήµατος. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να έχει επιπλέον σύστηµα 

αερισµού και θέρµανσης ρυθµιζόµενων 

ταχυτήτων και σύστηµα πλύσης 

ανεµοθώρακα και υαλοκαθαριστήρες. 

ΝΑΙ   

Μέσα στην καµπίνα θα πρέπει να 

υπάρχουν απαραιτήτως όλες οι 

απαραίτητες ενδείξεις για την ασφαλή 

κίνηση και λειτουργία του οχήµατος. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει απαραιτήτως ο σκελετός της 

καµπίνας, το καπό, οι πόρτες, το δάπεδο 

ΝΑΙ   
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

και η οροφή, να είναι κατασκευασµένα 

από χαλύβδινα φύλλα µε κατάλληλη 

αντισκωριακή επεξεργασία για 

µεγαλύτερη προστασία από σκουριές 

αλλά και αντοχή. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θα πρέπει να είναι πετρελαιοκινητήρας 

τετρακύλινδρος, υδρόψυκτος, 

κυλινδρισµού τουλάχιστον 2,5 lt και 

µέγιστης ισχύος τουλάχιστον 140 Hp 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 5. 

  ΝΑΙ   

Θα πρέπει να φέρει απαραίτητα 

υπερσυµπιεστή ( turbo charger ). 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να είναι σύγχρονης 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ( εκποµπή 

καυσαερίων που να ικανοποιεί 

οπωσδήποτε την οδηγία Euro 5 ). 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να φέρει εξελιγµένα 

συστήµατα τροφοδοσίας, όπως αντλία 

πολύ υψηλής πιέσεως, ηλεκτρονικό 

σύστηµα ελέγχου, σύστηµα εγχύσεως 

καυσίµου τύπου κοινού αυλού κλπ. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να δοθούν απαραίτητα οι 

καµπύλες ισχύος και ροπής του κινητήρα. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Το όχηµα θα πρέπει να φέρει υδραυλικό 

σύστηµα διεύθυνσης.  

  ΝΑΙ   

Θα πρέπει το τιµόνι να είναι στην 

αριστερή πλευρά. 

ΝΑΙ   
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θα πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά 

η διάµετρος κύκλου στροφής στα πλέον 

εξέχοντα σηµεία.  

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θα πρέπει να φέρει συµπλέκτη ξηρού 

δίσκου, µε υδραυλικό σύστηµα 

χειρισµού. 

  ΝΑΙ   

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα πρέπει να δίνει 

κατά προτίµηση 6 ταχύτητες µπροστά, 

πλήρως συγχρονισµένες και 1 πίσω. 

ΝΑΙ   

Η µετάδοση της κίνησης θα πρέπει να  

γίνεται υποχρεωτικά στους πίσω τροχούς 

µέσω διαφορικού 

ΝΑΙ   

Το όχηµα θα πρέπει να τηρεί τους νέους 

κανονισµούς για τελική ταχύτητα και να 

φέρει ηλεκτρονικά ελεγχόµενο 

περιοριστή ταχύτητας. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θα πρέπει να έχει υδραυλικά φρένα 

διπλού ανεξάρτητου κυκλώµατος µε 

επενέργεια σε όλους τους τροχούς µε 

δισκόφρενα µπροστά και πίσω και 

µηχανικό χειρόφρενο, τα οποία θα 

ικανοποιούν όλες τις σχετικές οδηγίες της 

Ε.Ε. 

  ΝΑΙ   

Θα πρέπει να φέρει σύστηµα 

αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών 

(σύστηµα ABS) 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να έχει σύστηµα 

αντιολίσθησης των τροχών ( σύστηµα 

ΝΑΙ   
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ASR ). 

Θα πρέπει να έχει σύστηµα ηλεκτρονικής 

ευστάθειας (σύστηµα ESP). 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θα πρέπει να γίνει πλήρης περιγραφή του 

συστήµατος. 

  ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θα πρέπει να έχει τάση λειτουργίας 12V. ΝΑΙ   

Θα πρέπει να έχει έναν ενισχυµένο 

συσσωρευτή. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να έχει Αλτερνέιτορ και µίζα 

κατάλληλης ισχύος. 

ΝΑΙ   

Το ηλεκτρικό σύστηµα θα πρέπει να είναι 

σύµφωνο µε τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές 

Οδηγίες και τον Κ.Ο.Κ. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να έχει ενισχυµένο εναλλάκτη 

µε απόδοση τουλάχιστον 100Ah. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.9. ΤΡΟΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι 

πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του 

έτους από της παραδόσεως του 

οχήµατος). 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να είναι ακτινωτού τύπου, 

χωρίς αεροθάλαµο. 

ΝΑΙ   



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:   Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής και Υγείας – ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.  
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Σελίδα 15 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θα πρέπει να ικανοποιούν την Οδηγία 

2001/43/Ε.Ε. ή µεταγενέστερη. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει στην προσφορά να δηλωθεί ο 

αριθµός και οι διαστάσεις των ελαστικών. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.10. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα πλήρη 

τροχό τοποθετηµένο σε κατάλληλη θέση. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να έχει ηλεκτρικούς καθρέπτες 

οπίσθιας θέας, εξωτερικούς 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να συνοδεύεται από GPS µε 

χάρτες της Ελλάδας. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να συνοδεύεται από ηλεκτρικά 

παράθυρα. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να συνοδεύεται από συνήθη 

σειρά εργαλείων (να δοθεί αναλυτική 

κατάσταση). 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να συνοδεύεται από 

πυροσβεστήρα ή πυροσβεστήρες 

σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να συνοδεύεται από τρίγωνο 

ασφάλειας. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη 

σειρά φωτιστικών σωµάτων, καθρέπτες, 

κόρνα κλπ. κατά Κ.Ο.Κ. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να συνοδεύεται από σετ 

αντιολισθητικών αλυσίδων. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να συνοδεύεται από 

αντικλεπτικό σύστηµα. 

ΝΑΙ   

 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:   Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής και Υγείας – ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.  
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Σελίδα 16 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.11. ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θα πρέπει να είναι κλειστός, εξ 

ολοκλήρου µεταλλικός. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει τα εξωτερικά του τοιχώµατα 

και η οροφή να αποτελούν ενιαίο σύνολο 

µε την καµπίνα. 

ΝΑΙ   

Ο εσωτερικός χώρος φορτώσεως θα 

πρέπει να διαχωρίζεται µε την καµπίνα µε 

κατάλληλο τοίχωµα. 

ΝΑΙ   

Οι ελάχιστες αποδεκτές εσωτερικές 

διαστάσεις του χώρου φορτώσεως, πριν 

τη διασκευή του οχήµατος πρέπει να  

είναι: 

• Εσωτερικό µήκος 3,2 µέτρα  

• Εσωτερικό ύψος (στο µέσον του 

χώρου ) 1,9 µέτρα τουλάχιστον  

• Εσωτερικό πλάτος 1,7 µέτρα 

τουλάχιστον  

ΝΑΙ   

Ο συνολικός χώρος φορτώσεως θα πρέπει 

να είναι ο µέγιστος δυνατός (να 

αναφέρεται στην προσφορά ).  

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να φέρει δύο πόρτες 

φορτώσεως: 

• Μια δίφυλλη µε περιστρεφόµενα 

φύλλα και στο οπίσθιο µέρος 

ανοιγµένη κατά 180ο  και ενδιάµεσο 

µηχανισµό και stop σύστηµα 

ασφάλισης στο πλήρες άνοιγµα 

• Μια ολισθαίνουσα ( συρταρωτή ) 

πόρτα στη δεξιά πλευρά 

 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει οι οπίσθιες θύρες να φέρουν 

υαλοπίνακα. 

ΝΑΙ   
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Σελίδα 17 
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Σελίδα 18 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ/ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θα πρέπει στο πάτωµα, το δάπεδο 

φόρτωσης να επενδυθεί µε ειδικά 

ενισχυµένα πλακάζ τουλάχιστον 15 mm, 

κατάλληλα διαµορφωµένα για το 

συγκεκριµένο µοντέλο αυτοκινήτου. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει το πάτωµα, στην επάνω 

επιφάνειά του, να επενδυθεί µε αυτο-

επιπεδούµενη εποξειδική επίστρωση 

ρητίνης τεσσάρων συστατικών ή ειδικό 

τάπητα. Το υλικό αυτό θα πρέπει να έχει 

ιδιαίτερα υψηλές µηχανικές και χηµικές 

αντοχές, αδιαπέραστο από υγρά, χωρίς 

διαλύτες και να µπορεί να απολυµανθεί. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει εσωτερικά το όχηµα στα 

πλαϊνά τοιχία να ενισχυθεί µε µεταλλικά 

ικριώµατα 2-3 χιλιοστών µεταξύ των 

νεύρων, κάθετα ή οριζόντια αναλόγως το 

όχηµα, έτσι ώστε να δεθεί καλύτερα το 

όχηµα και να µπορεί να αντέξει τα 

ενισχυµένα φορτία εντός της οπίσθιας 

καµπίνας. 

ΝΑΙ   

Επί της οροφής θα πρέπει να υπάρχει ένα 

τελάρο ενίσχυσης από λαµαρίνα ικανού 

πάχους για την τοποθέτηση του 

κλιµατισµού οροφής.   

ΝΑΙ   

Μεταξύ της εσωτερικής επένδυσης  του 

θαλάµου από πολυεστέρα και τους 

εξωτερικού µεταλλικού περιβλήµατος, θα 

πρέπει να τοποθετηθεί µονωτικό υλικό 

πετροβάµβακα υψηλής ποιότητας που 

εξασφαλίζει θερµική µόνωση όχι 

µεγαλύτερη από  3 Kcal/m²hºC.  

ΝΑΙ   

Πάνω από τη µόνωση θα πρέπει να 

τοποθετηθεί ειδική επένδυση από φύλλα 

λευκού πολυεστέρα GRP πάχους 2mm 

υψηλής αντοχής. Τα συγκεκριµένα φύλλα 

ΝΑΙ   
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Σελίδα 19 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

πολυεστέρα θα πρέπει να είναι εξαιρετικά 

υψηλής µηχανικής αντοχής, αλλά και σε 

ακτινοβολία UV, όπως και οι αρµόκολλες 

που εφαρµόζονται στους αρµούς.  

Επιµέρους και εσωτερικά της µόνωσης 

θα πρέπει να τοποθετηθούν µεταλλικές ή 

άλλες ενισχύσεις, για την ενίσχυση  της 

µόνωσης στα σηµεία που απαιτείται για 

την αγκύρωση των πτυσσόµενων 

κρεβατιών, καθισµάτων κλπ, µε τις 

κατάλληλες δέστρες και ιµάντες. 

ΝΑΙ   

Η καµπίνα οδηγού- συνοδηγού θα πρέπει 

να έχει κλιµατισµό. 

ΝΑΙ   

Πέραν του κλιµατισµού του χώρου 

καµπίνας οδηγού-συνοδηγού που θα 

φέρει το όχηµα, η εταιρεία θα πρέπει να 

προµηθεύσει µε  το κάτωθι σύστηµα 

ψύξεως-θέρµανσης : 

• Κλιµατιστικό µηχάνηµα της µε 

απόδοση  ψύξης περίπου 2,7KW  

ήτοι  9.212 btu/h και απόδοση 

θέρµανσης περίπου 1,6 KW.  

• Ροή αέρα να είναι τουλάχιστον 300 

κυβικά µέτρα ανά ώρα.  

• Να λειτουργεί µόνο µε ρεύµα 

πόλεως 230V AC και έχει βάρος 

περίπου 40 κιλά.  

• Είναι κατάλληλο για χρήση µόνο σε 

οχήµατα και τοποθετείται στην 

οροφή του οχήµατος. 

ΝΑΙ   
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Σελίδα 20 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.13. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να 

περιλαµβάνει εσωτερικό δίκτυο υψηλής 

τάσης 220V, καθώς και δίκτυο χαµηλής 

τάσης 12V. Το κύκλωµα υψηλής τάσης 

220V θα πρέπει να τροφοδοτείται από 

εξωτερικό ρευµατολήπτη 220V, 

τοποθετηµένο εξωτερικά  του οχήµατος 

µε στεγανό καπάκι µε προδιαγραφές 

CEE.  

ΝΑΙ   

Εσωτερικά του οχήµατος θα πρέπει να 

τοποθετηθούν δύο φωτιστικά σώµατα 

οροφής µε λυχνία LED 220V µε καπάκι 

προστασίας και ανάλογος διακόπτης, δύο 

φωτιστικά σώµατα οροφής µε λυχνία 

LED 12V και ανάλογος διακόπτης, 

καθώς και τουλάχιστον ένα πολύµπριζο 

(τύπου σούκο) (3) τριών θέσεων. 

ΝΑΙ   

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να 

διαθέτει διακόπτη διαρροής κατά της 

ηλεκτροπληξίας, κατάλληλους ασφαλειο-

διακόπτες , τόσο για το δίκτυο των 220V, 

όσο και για το δίκτυο των 12V, αναλόγως 

την πηγή κατανάλωσης, οι οποίες θα 

είναι το ψυγείο, ο φωτισµός, οι πρίζες και 

ο κλιµατισµός αντίστοιχα. 

ΝΑΙ   

Ο πίνακας θα πρέπει να διαθέτει ειδική 

διάταξη µε ρελέ µεταγωγής για την 

λειτουργία επιλογής τροφοδοσίας 

παροχής ρεύµατος 220V, είτε από 

εξωτερική πηγή (δίκτυο ∆ΕΗ), είτε από 

τη γεννήτρια. 

ΝΑΙ   

Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να 

περιλαµβάνει τα εξής: 

• ∆ύο φωτιστικά σώµατα µε λυχνία 

LED 220V µε καπάκι προστασίας 

και ανάλογος διακόπτης 

ΝΑΙ   
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Σελίδα 21 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

• ∆ύο φωτιστικά σώµατα µε λυχνία 

LED 12V και ανάλογος διακόπτης 

• Εξωτερικό ρευµατολήπτη 220V και 

µπαλαντέζα 

• Πέντε (5) ρευµατοδότες (τύπου 

σούκο) 

• Ηλεκτρικό πίνακα µε λυχνίες 

λειτουργίας και ασφαλειοδιακόπτες 

220V 

• Την ηλεκτρική εγκατάσταση 

• Μια µπαλαντέζα 50 µέτρων 

• Ένα φακό τύπου Mag lite 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.14. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- 

ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Το σύστηµα αυτονοµίας θα πρέπει να 

αποτελείται από µία ή δύο εφεδρικές 

µπαταρίες 100Ah έκαστη, που θα είναι 

συνδεδεµένες µε ηλεκτρονικό διαχωριστή 

και θα συνδέονται µε ανορθωτή 

σταθερού ηµιτόνου 220V AC, ο οποίος 

και θα δίνει ρεύµα στο ψυγειοκαταψύκτη 

και καταψύκτη αίµατος. 

ΝΑΙ   

Οι εφεδρικές µπαταρίες του συστήµατος 

θα πρέπει να φορτίζονται από το δυναµό 

του οχήµατος όταν θα είναι εν κινήσει 

στο όχηµα, ενώ θα πρέπει να υπάρχει η 

δυνατότητα φόρτισης τους µέσω µικρού 

φορτιστή που θα είναι µόνιµα εντός του 

οχήµατος και θα κάνει λήψη ρεύµατος 

µέσω του εξωτερικού ρευµατολήπτη. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη τάσης κάθε 

εφεδρικής µπαταρίας δίπλα στον οδηγό. 

ΝΑΙ   
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Σελίδα 22 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.15. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σε ειδικό σηµείο µε κατάλληλη 

αγκύρωση θα πρέπει να αποθηκευτεί µία 

γεννήτρια βενζίνης κατάλληλης 

απόδοσης (περίπου 3-5KVA) , της οποίας 

θα επιτρέπεται η χρήση µόνο εκτός 

οχήµατος. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να γίνεται απεγκατάσταση και 

να δίδει ρεύµα κατευθείαν στον 

εξωτερικό ρευµατολήπτη.    

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.16. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θα πρέπει να υπάρχει ένας µικρός πάγκος 

εργασίας µε νιπτήρα και δεξαµενή ύδατος 

τουλάχιστον 25 λίτρα. 

ΝΑΙ   

∆ίπλα στον πάγκο θα πρέπει να υπάρχουν  

ντουλάπες και αποθηκευτικοί χώροι. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα µικρό 

γραφείο πτυσσόµενο, όπου προτείνει ο 

διασκευαστής, ενώ θα πρέπει να φέρει 

εσωτερικά 1-2 καρέκλες τύπου γραφείου 

µε κυλιόµενες ρόδες, όπου θα 

ασφαλίζουν µε ιµάντες σε ειδική θέση 

κατά την διάρκεια της µετακίνησης.  

ΝΑΙ   

Ο πάγκος θα είναι έτσι 

κατασκευασµένος, ώστε να 

τοποθετηθούν πάνω σε αυτόν όλα τα 

µηχανήµατα και, δίπλα σε αυτόν (σε 

εργονοµική θέση και όπου ορίσει ο 

διασκευαστής) ο ψυγειοκαταψύκτης και 

καταψύκτης. 

ΝΑΙ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α.17. ΤΕΝΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θα πρέπει να τοποθετηθεί εξωτερικώς 

στην µία πλευρά του οχήµατος , εκεί που 

θα είναι και η είσοδος , µία τέντα τύπου 

αυτοκινούµενων τροχόσπιτων κατά 

µήκος της αυτής πλευράς . 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.18. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΒΑΘΜΙ∆Α ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θα πρέπει να προσφερθεί αυτόµατη 

πτυσσόµενη βαθµίδα για την πλαϊνή 

συρόµενη θύρα , όπου θα ενεργοποιείται 

µε το άνοιγµα της θύρας .  Προτιµάται η 

απλή µηχανική έναντι της ηλεκτρικής . 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.19. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Όλη η κατασκευή του αµαξώµατος να 

είναι σύµφωνα µε τις σύγχρονες 

Ευρωπαϊκές οδηγίες. 

ΝΑΙ   

Με την προσφορά θα πρέπει να 

συνυποβάλλονται: 

• Φύλλο Συµµόρφωσης µε 

τεκµηρίωση κάθε απάντησης 

• Τεχνικό φυλλάδιο του 

προσφερόµενου οχήµατος, του 

ψυγείου αίµατος, κλιµατισµού 230V 

AC, πολυεστέρα και επιδαπέδιου 

υλικού 

• Σχέδιο µε διαστάσεις όπου θα 

φαίνεται η εσωτερική διαµόρφωση 

του χώρου φόρτωσης του οχήµατος 

• Τεχνικά φυλλάδια του 

ΝΑΙ   
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ψυγειοκαταψύκτη 

• ISO διασκευαστή του οχήµατος για 

ειδικά οχήµατα 

Θα πρέπει να δοθούν δύο (2) έτη εγγύηση 

για το πλήρες όχηµα η οποία 

περιλαµβάνει την εγγύηση για την καλή 

κατασκευή του αµαξώµατος, τα 

κλιµατιστικά µηχανήµατα, τα ψυγεία, τη 

γεννήτρια και τον λοιπό εξοπλισµό πλην 

των αναλωσίµων.  Θα αξιολογηθεί θετικά 

µεγαλύτερη εγγύηση. 

ΝΑΙ   

Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του 

διασκευαστή του οχήµατος  και του 

κατασκευαστή του οχήµατος ή 

αντιπροσώπου του στην Ελλάδα ως 

ορίζει η κείµενη νοµοθεσία .  

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.20. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θα πρέπει να δοθούν δύο (2) έτη εγγύηση 

για το πλήρες όχηµα, η οποία 

περιλαµβάνει την εγγύηση για την καλή 

κατασκευή του αµαξώµατος, τα 

κλιµατιστικά µηχανήµατα, τα ψυγεία, τη 

γεννήτρια και τον λοιπό εξοπλισµό πλην 

των αναλωσίµων.  Θα αξιολογηθεί θετικά 

µεγαλύτερη εγγύηση. 

ΝΑΙ   

Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του 

διασκευαστή του οχήµατος  και του 

κατασκευαστή του οχήµατος ή 

αντιπροσώπου του στην Ελλάδα ως 

ορίζει η κείµενη νοµοθεσία .  

ΝΑΙ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α.21. SERVICE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πολύ 

µεγάλο στοκ ανταλλακτικών  αλλά και  

απόλυτα εξειδικευµένο προσωπικό που 

θα εγγυηθεί µε υπεύθυνη δήλωση την 

γρήγορη  και υπεύθυνη φροντίδα  µετά 

την πώληση  εντός 24ωρών από την  

λήψη επίσηµης αίτησης για service και 

για παροχή ανταλλακτικών. 

ΝΑΙ   

Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει 

εξουσιοδοτηµένο συνεργείο για service 

του οχήµατος και της διασκευής εντός 

του λεκανοπεδίου Αττικής µε αντίστοιχες 

Άδειες λειτουργίας (εµπορίας , 

αµαξοποιών  κλπ). 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη 

δήλωση που θα προσδιορίζει τον χώρο 

που θα λαµβάνει το service του φορτηγού 

και το service της διασκευής εντός της 

Αττικής. 

ΝΑΙ   

Αποκλείεται το service της διασκευής 

από την εταιρεία εισαγωγής φορτηγού 

οχήµατος , εκτός κι αν προβλέπεται από 

την άδεια λειτουργίας της. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.22. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Τα οχήµατα πρέπει  να παραδοθούν εντός 

45 ηµερών  το αργότερο από την 

υπογραφή της σύµβασης. 

ΝΑΙ   

Τα οχήµατα πρέπει να παραδοθούν εντός 

του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

ΝΑΙ   
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Β. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΩΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Να είναι συµβατό µε τα standards ASTM 

E1965-98 και UL60601-1. 

  ΝΑΙ   

Να έχει οθόνη υγρών κρυστάλλων 

(LCD), η οποία να εµφανίζει τη 

µετρούµενη θερµοκρασία µε ακρίβεια 0,1 

βαθµό Κελσίου. 

ΝΑΙ   

Να λειτουργεί σε θερµοκρασία 

περιβάλλοντος (operating ambient 

temperature) τουλάχιστον µεταξύ του 

εύρους των 16-33 βαθµών Κελσίου. 

ΝΑΙ   

Να λειτουργεί µε µπαταρίες. Αν οι 

µπαταρίες δεν είναι επαναφορτιζόµενες 

να περιλαµβάνει και τον ανάλογο αριθµό 

αλκαλικών µπαταριών για 10.000 

µετρήσεις. 

ΝΑΙ   

Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης 

ανταλλακτικών ωτοσκοπίων. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ (11000 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Να είναι συµβατά µε το θερµόµετρο 

ωτός. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτουν εγγύηση τουλάχιστον 2 

ετών. 

ΝΑΙ   

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3. ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΟΥΣ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Να αποτελείται από βάση και ξεχωριστή 

στήλη, τεσσάρων αποσπώµενων 

τεµαχίων. 

ΝΑΙ   

Να περιλαµβάνει λαβή µεταφοράς στη 

βάση και τα αποσπώµενα τεµάχια της 

στήλης να ενσωµατώνονται στη βάση. 

ΝΑΙ   

Να µετρά το ύψος µεταξύ του εύρους των 

20-205 εκατοστών µε απόκλιση 1 

χιλιοστού. 

ΝΑΙ   

Το βάρος του να είναι ≤ 3 κιλών. ΝΑΙ   

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4. ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Τεµάχια 5) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Να είναι από µεταλλικό υλικό, να µαζεύει 

µε τη βοήθεια µηχανισµού µε ρολό, και 

να περιλαµβάνει ειδική υποδοχή για 

στερέωση σε τοίχο µε µόνο ένα καρφί/ 

βίδα.  

ΝΑΙ   

Να περιλαµβάνει παράθυρο προβολής 

(display window) του µετρούµενου 

ύψους.  

ΝΑΙ   

Να µετρά το ύψος µεταξύ του εύρους των 

0-220 εκατοστών µε απόκλιση ενός 

χιλιοστού. 

ΝΑΙ   

Το βάρος του να είναι µέχρι 250 

γραµµάρια. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.5. ΖΥΓΟΣ/ ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Να είναι τεχνολογίας ΒΙΑ, µε 8 

ηλεκτρόδια, πολυσυχνοτικός µε κολώνα. 

ΝΑΙ   

Να απαιτείται για την κάθε µέτρηση η 

εισαγωγή του φύλου, της ηλικίας και του 

ύψους του εξεταζόµενου. 

ΝΑΙ   

Να χρησιµοποιεί για τον υπολογισµό του 

λίπους το φύλο, την ηλικία, το ύψος και 

το βάρος. 

ΝΑΙ   

Να έχει τµηµατικές ενδείξεις/ µετρήσεις: 

ποσοστό λίπους, λιπώδης µάζα, άλιπη 

µάζα, µυϊκή µάζα για  δεξί χέρι, αριστερό 

χέρι, δεξί πόδι, αριστερό πόδι, κορµό. 

ΝΑΙ   

Να έχει ενδείξεις/ µετρήσεις για 

ολόκληρο το σώµα: λίπος%, λιπώδης 

µάζα, άλιπη µάζα, µυική µάζα, συνολικά 

υγρά σώµατος, βάρος, δείκτης µάζας 

σώµατος, βασικός µεταβολικός ρυθµός.  

ΝΑΙ   

Να έχει ένδειξη επιπέδου σπλαχνικού 

λίπους. 

ΝΑΙ   

Να έχει µέγιστη ζύγιση 200 kg 

τουλάχιστον, µε διαβάθµιση βάρους 0,1 

kg. 

ΝΑΙ   

Να έχει δυνατότητα επικοινωνίας µε PC 

και ανάλυσης µε ειδικό λογισµικό. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει ενσωµατωµένο θερµικό 

εκτυπωτή. 

ΝΑΙ   

Να είναι εγκεκριµένο από το MDD 

NAWI Class III. 

ΝΑΙ   

Να συνοδεύεται από λογισµικό για 

υπολογιστή στην ελληνική γλώσσα µε τις 

παρακάτω δυνατότητες: 

• Αυτόµατη µεταφορά δεδοµένων στη 

ΝΑΙ   
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

βάση δεδοµένων. 

• Παραγωγή αναφορών, γραφηµάτων, 

εξέλιξη στο χρόνο. 

• Να φέρει πιστοποιητικό για Ιατρικές 

Συσκευές σύµφωνα µε τις Οδηγίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.6. ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΙΚΟ (150 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Χαρτί θερµικό σε ρολό, συµβατό µε το 

θερµικό εκτυπωτή του ζυγού/ 

λιποµετρητή. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.7. ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Να έχει ανυψωµένες άκρες για πλευρική 

προστασία, µαλακή και αδιάβροχη, από 

ατοξικό pvc και διαστάσεις τουλάχιστον 

80x47.  

ΝΑΙ   

Να µπορεί να προσαρµοστεί πάνω σε 

οποιοδήποτε έπιπλο. 

ΝΑΙ   

Να είναι κατάλληλη για βρέφη έως και 

12 µηνών. 

ΝΑΙ   

Να εναρµονίζεται µε την Ευρωπαϊκή 

Νοµοθεσία: EN 12221-1/2. 

ΝΑΙ   

Να είναι απολύτως µη τοξική (ΕΝ71), 

ελεύθερη από φθαλικούς εστέρες (οδηγία 

2005/84/CE) και ανθεκτική σε ήπια 

αντισηπτικά κατά τον καθαρισµό της. 

ΝΑΙ   
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Σελίδα 30 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Να είναι φορητό, ελαφρύ, πτυσσόµενο 

για εξοικονόµηση χώρου, εύκολο στη 

χρήση και να διαθέτει προσαρµογή για 

εναποθήκευση στον τοίχο. 

ΝΑΙ   

Να είναι φιλικό στο δέρµα, να πλένεται 

εύκολα, να είναι ανθεκτικό σε ήπια 

αντισηπτικά. 

ΝΑΙ   

Να µετράει µε ακρίβεια το ύψος των 

νεογνών και βρεφών όταν είναι 

ξαπλωµένα. 

ΝΑΙ   

Να είναι κατάλληλο για νοσοκοµεία, 

κλινικές και ιδιωτικά ιατρεία. 

ΝΑΙ   

Η δυνατότητα µέτρησης να κυµαίνεται 

τουλάχιστον µεταξύ των 10 µε 99 

εκατοστών και η διαβάθµιση του να είναι 

στα 5 χιλιοστόµετρα. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   
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Σελίδα 31 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (20 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Να είναι εργονοµική, φορητή, µε 

αυτόµατο µηχανισµό ρολού, µε µακρά 

ταινία εύρους µέτρησης από 0 έως 205 

εκατοστά, και κλείδωµα στο επιθυµητό 

σηµείο για ασφαλή και ακριβή µέτρηση. 

ΝΑΙ   

Η µέτρηση να είναι υψηλής ακρίβειας 

του ενός (1) χιλιοστού. 

ΝΑΙ   

Να είναι εύκολη στη χρήση, µετροταινία, 

ανθεκτική σε ήπια αντισηπτικά κατά τον 

καθαρισµό της. 

ΝΑΙ   

Να είναι κατάλληλη για νοσοκοµεία, 

κλινικές και ιδιωτικά ιατρεία, µε 

πιστοποιητικό CE 0123. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.10. ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ/ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ (30 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Να είναι κατασκευασµένη από σταθερό 

Teflon υλικό, µε δυνατότητα να µετρά 

την περιφέρεια της κεφαλής και τη 

συµµετρία του προσώπου. 

ΝΑΙ   

Να είναι ανθεκτική στη χρήση της, 

κατάλληλη για νοσοκοµεία, κλινικές, 

ιδιωτικά ιατρεία και ιδιαίτερα για 

παιδιατρικά τµήµατα. 

ΝΑΙ   

Να είναι µε χειροκίνητη λειτουργία 

µέτρησης, εύρος 5 έως 59 εκατοστά και 

διαβάθµιση της τάξης του ενός (1) 

χιλιοστού. 

ΝΑΙ   

Να είναι εύκολη στη χρήση, µετροταινία, 

ανθεκτική σε ήπια αντισηπτικά κατά τον 

ΝΑΙ   
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Σελίδα 32 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

καθαρισµό της, µε πιστοποιητικό CE 

0123. 

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.11. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 100- 1000 µl (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Να έχει εύρος ρυθµιζόµενου όγκου 100-

1000 µl. 

ΝΑΙ   

Να είναι κατασκευασµένη από υλικό 

αντοχής, ανθεκτικό σε χηµικά 

αντιδραστήρια και διαλύτες, να διαθέτει 

εργονοµικό σχεδιασµό και µικρό βάρος 

για ξεκούραστη χρήση. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει σύστηµα ελατηρίων που να 

µειώνει την απαιτούµενη πίεση για το 

πιπεττάρισµα από τον χρήστη, να µπορεί 

να αποστειρωθεί σε κλίβανο και να 

διαθέτει µακρύ ρύγχος. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει µηχανισµό απόρριψης 

ρύγχους, χρωµατικό κώδικα για εύκολη 

αναγνώριση από το χρήστη και λαβή από 

θερµοµονωτικό υλικό για να µην 

επηρεάζεται η ακρίβεια της από την 

θερµοκρασία του χεριού. 

ΝΑΙ   

Η ρύθµιση του µεταβαλλόµενου 

(ρυθµιζόµενου) όγκου να γίνεται µε 

τρόπο ασφαλή και απλό για να 

αποφεύγονται λάθη.  

ΝΑΙ   

Να συνοδεύεται από βάση εναπόθεσης 

πιπέττας, να είναι ελαφριά και να µην 

γλιστρά, να έχει άνετη λαβή και ασφαλές 

κράτηµα. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, ΝΑΙ   
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Σελίδα 33 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.12. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 20- 200 µl (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Να έχει εύρος ρυθµιζόµενου όγκου 20-

200 µl. 

ΝΑΙ   

Να είναι κατασκευασµένη από υλικό 

αντοχής ανθεκτικό σε χηµικά 

αντιδραστήρια και διαλύτες, να διαθέτει 

εργονοµικό σχεδιασµό, µικρό βάρος για 

ξεκούραστη χρήση, να διαθέτει σύστηµα 

ελατηρίων που να µειώνει την 

απαιτούµενη πίεση για το πιπεττάρισµα 

από τον χρήστη. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει µηχανισµό απόρριψης 

ρύγχους, χρωµατικό κώδικα για εύκολη 

αναγνώριση από τον χρήστη, η λαβή της 

να είναι από θερµοµονωτικό υλικό για να 

µην επηρεάζεται η ακρίβεια της πιπέττας 

από την θερµοκρασία του χεριού και η 

ρύθµιση του µεταβαλλόµενου 

(ρυθµιζόµενου) όγκου να γίνεται µε 

τρόπο ασφαλή και απλό για να 

αποφεύγονται τα λάθη. 

ΝΑΙ   

Να συνοδεύεται από βάση εναπόθεσης 

της πιπέττας, να είναι ελαφριά και να µη 

γλιστρά, να έχει άνετη λαβή και ασφαλές 

κράτηµα, να µπορεί να αποστειρωθεί σε  

κλίβανο, να διαθέτει µακρύ ρύγχος. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   
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Σελίδα 34 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.13. ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ (12.000 Ζεύγη) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Να είναι κατασκευασµένα από α)  φυσικό 

ελαστικό LATEX,     β) άλλο υλικό. 

ΝΑΙ   

Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά 

τη χρήση τους απόλυτη προστασία από 

τυχόν επιµολύνσεις τόσο για τον ασθενή 

όσο και για το χρήστη, να έχουν άριστη 

εφαρµογή και σωστή αφή και να µην 

προκαλούν ερεθισµούς στους χρήστες. 

ΝΑΙ   

Να µην είναι πουδραρισµένα, να µην 

έχουν ραφές, να είναι πρόσφατης 

παραγωγής και κατά τη παραλαβή η 

ηµεροµηνία παραγωγής τους να µην είναι 

προγενέστερη των έξι µηνών από αυτή 

της παραλαβής.  

ΝΑΙ   

Να διατίθενται σε µεγέθη SMALL, 

MEDIUM, LARGE, XL (µεγέθη Small: 

2.000 ζεύγη, Medium: 4.000 ζεύγη, 

Large: 3.000 ζεύγη, XL: 3.000 ζεύγη). 

ΝΑΙ   

Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η 

χώρα κατασκευής. 

ΝΑΙ   

Να φοριούνται ανεξαιρέτως στο δεξί ή 

αριστερό χέρι, µη αποστειρωµένα για 

εξετάσεις και εργαστηριακές εργασίες. 

Μιας χρήσης, λευκά. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.14. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ (30 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Οινόπνευµα 70 βαθµών, για εξωτερική 

χρήση, για τοπική αντισηψία και 

καθαρισµό, ενισχυµένο µε δραστικά 

συστατικά, διαυγές και άοσµο. 

ΝΑΙ   

Βάρος συσκευασίας τουλάχιστον 425 ml. ΝΑΙ   
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Σελίδα 35 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.15. ΒΑΜΒΑΚΙ (30 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Βαµβάκι 100% υδρόφιλο, σε ρολό, απαλό 

και απορροφητικό για φαρµακευτική και 

νοσοκοµειακή χρήση, εύκολο στο 

ξετύλιγµα.  

ΝΑΙ   

Βάρος ρολού: 1 κιλό ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.16. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ (50 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Αντισηπτικό χεριών µε µικροβιολογική 

δράση (βακτηριοκτόνο, µυκητοκτόνο, 

φυµατιοκτόνο, ιοκτόνο), χωρίς αρώµατα 

και χρωστικές, κατάλληλο και για 

ευαίσθητες επιδερµίδες.  ∆ραστικό 

αµέσως µετά την εφαρµογή µε την 

ιδιότητα να απαλείφει το 99,99% της 

διερχόµενης µικροβιακής χλωρίδας σε 

30΄΄, µε υψηλής αποτελεσµατικότητας 

δυναµικό και παρατεταµένη δράση πάνω 

από 2 ώρες. Να µη χρειάζεται ξέπλυµα µε 

νερό. 

ΝΑΙ   

Συσκευασία τουλάχιστον 475 ml µε 

δοσοµετρική αντλία. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.17. ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ (25 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Τοπικό αναισθητικό για αιµοληψία µε 

δραστική ουσία λιδοκαΐνη σε 

συγκέντρωση 100mg/ml,  σε µορφή spray 

(εκνέφωµα), άχρωµο, διαυγές και 

αρωµατικό διάλυµα σε γυάλινο φιαλίδιο, 

µε δοσοµετρική βαλβίδα ψεκασµού.  

ΝΑΙ   

Συσκευασία τουλάχιστον 50 ml. ΝΑΙ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.18. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ (8.500 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Επιθέµατα µικροτραυµάτων αυτοκόλλητα

, υποαλλεργικά, να εφαρµόζουν µε 

ασφάλεια και να επιτρέπουν στο δέρµα 

να αναπνέει, κατάλληλα για περιποίηση 

µικροτραυµάτων σε ευαίσθητες 

επιδερµίδες. 

ΝΑΙ   

∆ιαστάσεις επιθέµατος 19Χ72 mm.. ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.19. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ (1.500 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Επιθέµατα µικροτραυµάτων αυτοκόλλητα 

µε φιγούρες για παιδιά, υποαλλεργικά. 

Να αφαιρούνται εύκολα και να είναι 

φιλικά προς το δέρµα. Με ασφαλή 

χρώµατα για παιδιά. 

ΝΑΙ   

∆ιαστάσεις επιθέµατος 19Χ55 mm. ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.20. ΜΠΛΟΥΖΑ ΙΑΤΡΙΚΗ (40 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Μπλούζα ιατρική µακριά, κλασσικός 

γιακάς (γυναικείες και αντρικές, διάφορα 

µεγέθη αναλόγως τις ανάγκες του 

προγράµµατος), µακρύ µανίκι, από 

υψηλής ποιότητας συνθετικό ύφασµα 

καµπαρντίνα που έχει υποστεί 

κατεργασίες, σταθεροποίησης των 

διαστάσεών του - sanforized , 

αδιαβροχοποίησής του – water repellent , 

φινιρίσµατος - super soft finish, σε 

αναλογία 40%πολυεστέρας - 

60%βαµβάκι. 

ΝΑΙ   

Να έχει δύο µεγάλες τσέπες και ένα 

τσεπάκι για στυλό. 

ΝΑΙ   

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.21. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (50 Τεµάχια) 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Επαγγελµατικό χαρτί ρολό κουζίνας, 

λευκό, µη ανακυκλωµένο, δίφυλλο, 

ανθεκτικό σε πολλές χρήσεις, 

απορροφητικό στο νερό, το λάδι και τα 

απορρυπαντικά. Βάρος ρολού: 

τουλάχιστον 400 γραµµάρια. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.22. ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΣΠΡΕΙ (50 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Υγρό απολυµαντικό καθαριστικό σε 

σπρέι (εκνέφωµα), φιλικό και προς τα 

ευαίσθητα υλικά, βακτηριοκτόνο, κατά 

των ζυµοµυκήτων και ιοκτόνο. 

Συσκευασία τουλάχιστον 750 ml. 

 ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.23. ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (25 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ταινίες στερέωσης αυτοκόλλητες από 

συνθετικό µετάξι, λευκού χρώµατος, µε 

υποαλλεργική συνθετική κόλλα, σε ρολό. 

Να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα 

και των υδρατµών. Να αφαιρούνται 

ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν 

υπολείµµατα, να είναι αδιάβροχες και να 

κόβονται εύκολα. Να είναι κατάλληλες 

και για ασθενείς µε ευαίσθητη 

επιδερµίδα. 

 ΝΑΙ   

Πλάτους 1,25cm και µήκος ρολού 5µ. ΝΑΙ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.24. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗΣ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πρέπει να έχει δυνατότητα χορήγησης 

διφασικής απινίδωσης ενέργειας 140 – 

360 J, µε αυτόµατη ρύθµιση για 

προσαρµογή στην διαθωρακική 

αντίσταση του ασθενή.  

 ΝΑΙ   

Να έχει χρόνο ανάλυσης καρδιακού 

παλµού 7 – 12 δευτ. και να µπορεί να 

αναλύσει από 30 – 300 καρδιακούς 

παλµούς. 

ΝΑΙ   

Να µπορεί να ανιχνεύσει βηµατοδότη και 

συµβάντα καρδιακής λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

Να έχει χρόνο φόρτισης µικρότερο από 

10 δευτ.  

ΝΑΙ   

Να  παρέχει φωνητικές και οπτικές 

οδηγίες και στα ελληνικά. 

ΝΑΙ   

Πρέπει να έχει δυνατότητα καταγραφής 

συµβάντων και σε εξωτερική κάρτα 

µνήµης. 

ΝΑΙ   

Να έχει αυτονοµία µπαταρίας για 

τουλάχιστον 110 απινιδώσεις ή 11 ωρών 

καταγραφής ΗΚΓ. 

ΝΑΙ   

Να έχει βάρος όχι πάνω από 2 κιλά, µαζί 

µε τα ηλεκτρόδια και την µπαταρία. 

ΝΑΙ   

Να έχει την δυνατότητα να 

χρησιµοποιηθεί σε παιδιά µε ειδικά 

ηλεκτρόδια που να περιλαµβάνονται. 

ΝΑΙ   

Να αυτοελέγχεται συχνά και να έχει 

ένδειξη της οµαλής λειτουργίας του.  

ΝΑΙ   

Να περιλαµβάνει θήκη µεταφοράς. ΝΑΙ   

Η συσκευή πρέπει να είναι 

διαµορφωµένη σύµφωνα µε τις οδηγίες 

του ERC  ως προς τα άµεσα µέσα 

ΝΑΙ   
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

διάσωσης κατά τη χρήση αυτόµατου 

απινιδωτή. Να έχει τη δυνατότητα να 

επαναρυθµιστεί αν αλλάξουν οι 

κατευθυντήριες οδηγίες. 

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.25. ΖΕΥΓΑΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Επιπλέον ζευγάρι ηλεκτροδίων 

κατάλληλα για τον απινιδωτή. 

 ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.26. ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πρέπει ο σωλήνας να είναι µονού αυλού 

και να παρέχει άριστη ακουστική.  

ΝΑΙ   

Ο κώδωνας να είναι διπλής όψης και 

κατασκευασµένος από ανοξείδωτο 

ατσάλι. 

ΝΑΙ   

Το διάφραγµα να έχει διάµετρο περίπου 

40-50εκ. 

ΝΑΙ   

Η στεφάνη να είναι κατασκευασµένη από 

συνθετικό υλικό για να µην παγώνει το 

δέρµα του εξεταζόµενου. 

ΝΑΙ   

Πρέπει οι ελαίες να είναι µαλακές ώστε 

να παρέχουν τέλεια ηχοµόνωση. 

ΝΑΙ   

Να περιέχουν δύο επιπλέον ζευγάρια 

µαλακών ελαιών. 

ΝΑΙ   

Να είναι πιστοποιηµένο προϊόν CE. ΝΑΙ   

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ΝΑΙ   
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ανταλλακτικά. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.27. ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΠΑΙ∆ΙΩΝ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πρέπει ο σωλήνας να είναι µονού αυλού 

και να παρέχει άριστη ακουστική. και  

ΝΑΙ   

Ο κώδωνας να είναι διπλής όψης και 

κατασκευασµένος από ανοξείδωτο 

ατσάλι. 

ΝΑΙ   

Το διάφραγµα να έχει διάµετρο περίπου 

20-30εκ. 

ΝΑΙ   

Η στεφάνη να είναι κατασκευασµένη από 

συνθετικό υλικό για να µην παγώνει το 

δέρµα του εξεταζόµενου. 

ΝΑΙ   

Πρέπει οι ελαίες να είναι µαλακές ώστε 

να παρέχουν τέλεια ηχοµόνωση, και  

ΝΑΙ   

Να περιέχουν δύο επιπλέον ζευγάρια 

µαλακών ελαιών. 

ΝΑΙ   

Να είναι πιστοποιηµένο προϊόν CE. ΝΑΙ   

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.28. ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (10 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ο ασκός αναζωογόνησης ενηλίκων  

πρέπει να αποτελεί συσκευή κατάλληλη 

για αερισµό ενηλίκων.  

ΝΑΙ   

Να είναι µη κλιβανιζόµενος. ΝΑΙ   

Να διαθέτει λεπτό τοίχωµα για καλύτερη 

αίσθηση της παροχής αέρα και διάφανη 

επιφάνεια για οπτικό έλεγχο του 

ΝΑΙ   



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:   Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής και Υγείας – ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.  

Υποέργο 4 «Προµήθεια Εξοπλισµένων Κινητών Μονάδων» 

Μέρος Γ: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης 

 

Σελίδα 41 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ασθενούς. 

Να διαθέτει βαλβίδα περιορισµού πίεσης 

για ασφαλέστερη χρήση και µέγιστο 

παρεχόµενο όγκο περισσότερο των 

1.000ml. 

ΝΑΙ   

Πρέπει να είναι κατασκευασµένος από 

υλικό που να µην περιέχει latex. 

ΝΑΙ   

Πρέπει να παρέχεται µε µάσκα ενηλίκων  

Νο 5 και ρεζερβουάρ οξυγόνου. 

ΝΑΙ   

Να είναι πιστοποιηµένο προϊόν CE. ΝΑΙ   

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.29. ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (10 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ο ασκός αναζωογόνησης ανηλίκων 

πρέπει να  αποτελεί συσκευή κατάλληλη 

για αερισµό παιδιών.  

ΝΑΙ   

Να είναι µη κλιβανιζόµενος. ΝΑΙ   

Να διαθέτει λεπτό τοίχωµα για καλύτερη 

αίσθηση της παροχής αέρα και διάφανη 

επιφάνεια για οπτικό έλεγχο του 

ασθενούς 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει βαλβίδα περιορισµού πίεσης  

για ασφαλέστερη χρήση και µέγιστο 

παρεχόµενο όγκο 450 ml. 

ΝΑΙ   

Να είναι κατασκευασµένος από υλικό 

που να µην περιέχει latex. 

ΝΑΙ   

Να είναι πιστοποιηµένο προϊόν CE ΝΑΙ   

Να παρέχεται µε µάσκα παιδιατρική Νο 1 

και ρεζερβουάρ οξυγόνου. 

ΝΑΙ   
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.30. ΒΑΛΙΤΣΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Η τσάντα πρέπει να είναι άδεια,  

κατασκευασµένη από ανθεκτικό υλικό 

που να επιτρέπει συγχρόνως εύκολο 

καθαρισµό και απολύµανση.  

ΝΑΙ   

Να είναι µεγάλης χωρητικότητας 

(περίπου 12-15lt), ώστε να περιέχεται ο 

βασικός εξοπλισµός των πρώτων 

βοηθειών, να έχει χειρολαβή µεταφοράς, 

να έχει ταινίες αντανάκλασης, να  έχει 

ενιαίο κεντρικό χώρο µε ελαστικές 

κορδέλες και θήκες, για αποθήκευση 

τόσο µικρών όσο και µεγάλων 

αντικειµένων. 

ΝΑΙ   

Να είναι πιστοποιηµένο προϊόν CE. ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.31. ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (70 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Αεραγωγοί από 0 έως 6. ΝΑΙ   

Πρέπει να βρίσκονται σε αποστειρωµένη 

συσκευασία. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.32. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:   Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής και Υγείας – ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.  

Υποέργο 4 «Προµήθεια Εξοπλισµένων Κινητών Μονάδων» 

Μέρος Γ: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης 

 

Σελίδα 43 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πρέπει να έχει ενσωµατωµένα 

ακουστικά, ο τρόπος µέτρησης να γίνεται 

µε αέρα, η ένδειξη της πίεσης να ξεκινάει 

από 0-300mmHg και να έχει εγγύηση 

ποιότητας CE. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.33. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (500 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πρέπει να έχουν µαλακές, ελαστικές 

δέστρες, οι οποίες στερεώνονται πίσω 

από το αυτί. Να διαθέτουν µε ειδικό 

µικροφίλτρο βακτηρίων για ελευθερία 

στην αναπνοή µε εξαιρετική ικανότητα 

διήθησης, να διαθέτουν µακρύ 

ενσωµατωµένο επίθεµα ρινικής περιοχής. 

Να είναι άοσµες και ανθεκτικές, από 

υποαλλεργικό, εξαιρετικά λείο και απαλό, 

µη υφασµένο υλικό, χωρίς φυσικό Latex, 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

ευρωπαϊκού προτύπου EN 14683. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.34. ΝΕΦΡΟΕΙ∆Η (280 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πρέπει να είναι µίας χρήσεως, χάρτινα.  ΝΑΙ    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.35. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΜΕΤΟΥ (15 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πρέπει να έχουν βαλβίδα αντι-

αναρρόφησης στο επάνω µέρος. 

 ΝΑΙ    

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.36. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΑ (500 Τεµάχια) 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:   Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής και Υγείας – ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.  

Υποέργο 4 «Προµήθεια Εξοπλισµένων Κινητών Μονάδων» 

Μέρος Γ: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Επιθέµατα γάζας απλά  διαστάσεων 10 

cm ×10 cm. 

 ΝΑΙ    

 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:   Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής και Υγείας – ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.  

Υποέργο 4 «Προµήθεια Εξοπλισµένων Κινητών Μονάδων» 

Μέρος Γ: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.37. ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (100 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Γάζες αποστειρωµένες σε ατοµική 

συσκευασία διαστάσεων 15 cm ×15 cm. 

 ΝΑΙ    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.38. ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ (50 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πρέπει να είναι εµποτισµένοι µε 

φουσιδικό οξύ. 

 ΝΑΙ    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.39. ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ  (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πρέπει να είναι από συνθετικό µετάξι, 

υποαλλεργική κόλλα διαστάσεων 2,5εκ. 

× 5µ. 

 ΝΑΙ    

Να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα 

και των υδρατµών, σε πλαστικό 

κύλινδρο, µε  προστατευτικό κάλυµµα. 

ΝΑΙ   

Να είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση 

επιδέσµων κάθε είδους, για ασθενείς µε 

ευαίσθητη επιδερµίδα. 

ΝΑΙ   

 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:   Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής και Υγείας – ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.  

Υποέργο 4 «Προµήθεια Εξοπλισµένων Κινητών Μονάδων» 

Μέρος Γ: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.40. ∆ΙΑΛΥΜΑ ΙΩ∆ΙΟΥΧΟΥ ΠΟΒΙ∆ΟΝΗΣ (10 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

∆ιάλυµα ιωδιούχου ποβιδόνης 100mg/ml 

των 240 ml. 

 ΝΑΙ    

Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την 

πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια 

του προϊόντος. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.41. ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΨΑΛΙ∆Ι ΚΟΠΗΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΩΝ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ψαλίδι κοπής επιδέσµων ανοξείδωτο και 

ανθεκτικό. 

 ΝΑΙ    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.42. ΛΑΒΙ∆Α ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ (25 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Λαβίδα πλαστική και αποστειρωµένη.  ΝΑΙ    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.43. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ (15 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ελαστικός επίδεσµος διαστάσεων 

8cmX4cm. 

 ΝΑΙ    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.44. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ (15 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ελαστικός επίδεσµος διαστάσεων 

10cmX4cm. 

 ΝΑΙ    

 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:   Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής και Υγείας – ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.  

Υποέργο 4 «Προµήθεια Εξοπλισµένων Κινητών Μονάδων» 

Μέρος Γ: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.45. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ (15 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ελαστικός επίδεσµος διαστάσεων 

12cmX4cm. 

 ΝΑΙ    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.46. ΣΤΡΙΦΩΜΕΝΟΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Στριφωµένος Τριγωνικός Επίδεσµος 

90cm x 135cm. 

 ΝΑΙ    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.47. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΦΡΩ∆ΗΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Προστατευτικός αφρώδης επίδεσµος 

διαστάσεων 27 cm x 7 m.. 

 ΝΑΙ    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.48. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΦΡΩ∆ΗΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Προστατευτικός αφρώδης επίδεσµος 

διαστάσεων 27 cm x 7 m.. 

 ΝΑΙ    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.49. ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Παγοκύστη στιγµιαία  ΝΑΙ    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.50. ΘΕΡΜΟΚΥΣΤΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θερµοκύστη στιγµιαία  ΝΑΙ    

 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:   Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής και Υγείας – ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.  

Υποέργο 4 «Προµήθεια Εξοπλισµένων Κινητών Μονάδων» 

Μέρος Γ: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.51. ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΒΕΡΤΑ ΕΝΗΛΙΚΑ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ισοθερµική Αλουµινοκουβέρτα Ενήλικα.  ΝΑΙ    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.52. ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πρέπει να έχει ρυθµιζόµενο αυχενικό 

κηδεµόνα ενηλίκων για επαγγελµατική 

χρήση, δυνατότητα πολλαπλών 

ρυθµίσεων, ιδανικό για ενήλικες κάθε 

σωµατότυπου, µε ειδικά κοµβία 

ασφάλισης που επιτρέπουν την άµεση 

ρύθµιση του µεγέθους, εύκολη πρόσβαση 

για µέτρηση παλµών, αεραγωγού, 

τραχείας και κατάλληλο για χρήση σε 

µαγνητικό και αξονικό τοµογράφο. 

 ΝΑΙ    

Να µην περιέχει latex.  ΝΑΙ    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.53. ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (15 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ισοτονικό ∆ιάλυµα Χλωριούχου Νατρίου 

0.9% των 500ml. 

 ΝΑΙ    

Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την 

πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια 

του προϊόντος.  

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.54. ∆ΙΑΛΥΜΑ LACTADED RINGER'S (10 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

∆ιάλυµα Lactated Ringer's των 500ml.  ΝΑΙ    

Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την 

πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια 

του προϊόντος. 

ΝΑΙ   

 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:   Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής και Υγείας – ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.55. ΕΝΕΣΙΜΟ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙ∆ΕΣ (Υ∆ΡΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗ) (25 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ενέσιµο κορτικοειδές  (υδροκορτιζονη) 

250mg. 

 ΝΑΙ    

Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την 

πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια 

του προϊόντος. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.56. Α∆ΡΕΝΑΛΙΝΗ 1mg (25 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Αδρεναλίνη 1mg σε αµπούλα.   ΝΑΙ    

Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την 

πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια 

του προϊόντος. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.57. ∆ΙΜΕΝΘΙ∆ΕΝΗ 4mg/ 4ml (25 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

∆ιµενθιδένη 4mg/4ml σε αµπούλα.  ΝΑΙ    

Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την 

πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια 

του προϊόντος. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.58. ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ 500 mg (25 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Παρακεταµόλη 500mg σε δισκία  ΝΑΙ    

Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την 

πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια 

του προϊόντος. 

ΝΑΙ   

 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:   Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής και Υγείας – ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.  

Υποέργο 4 «Προµήθεια Εξοπλισµένων Κινητών Μονάδων» 

Μέρος Γ: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης 

 

Σελίδα 50 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.59. ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ 300 mg (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ακετυλοσαλικυλικό οξυ 300mg σε δισκία  ΝΑΙ    

Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την 

πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια 

του προϊόντος. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.60. ∆ΙΝΙΤΡΙΚΟΣ ΙΣΟΣΟΡΒΙΤΗΣ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

∆ινιτρικός ισοσορβίτης 5mg σε 

υπογλώσσια δισκία 

 ΝΑΙ    

Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την 

πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια 

του προϊόντος. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.61. ΡΑΝΙΤΙ∆ΙΝΗ (25 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ρανιτιδίνη 50mg/2ml σε αµπούλες.  ΝΑΙ    

Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την 

πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια 

του προϊόντος. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.62. ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙ∆Η (30 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Μετοκλοπραµίδη 10mg/2ml σε 

αµπούλες. 

 ΝΑΙ    

Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την 

πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια 

του προϊόντος. 

ΝΑΙ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.63. ΑΕΡΟΛΥΜΑ ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗΣ (10 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Αερόλυµα σαλβουταµόλης για εισπνοή 

(100UG/inh). 

 ΝΑΙ    

Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την 

πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια 

του προϊόντος. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.64. ∆ΕΣΛΟΡΑ∆ΑΤΙΝΗ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

∆εσλοραταδίνη 5 mg σε δισκία.  ΝΑΙ    

Να έχει ηµεροµηνία λήξης µετά την 

πάροδο δύο (2) ετών από την προµήθεια 

του προϊόντος. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.65. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Να είναι ηλεκτρονικό πιεσόµετρο για 

κλινική χρήση σε  επαγγελµατικό 

περιβάλλον (ιατρείο, νοσοκοµείο), 

καινούργιο και αµεταχείριστο, κλινικά 

πιστοποιηµένο σύµφωνα µε διεθνώς 

αναγνωρισµένα πρωτόκολλα.  

 ΝΑΙ    

Να έχει εύρος µέτρησης πίεσης περίπου 

0-299 mm Hg µε ακρίβεια ±3 mmHg ή 

2%, εύρος µέτρησης σφυγµού περίπου 

από 30 εώς 200 παλµούς/λεπτό µε 

ακρίβεια ±5% της µέτρησης. 

 ΝΑΙ    

Η µέτρηση της πίεσης να γίνεται µε αέρα, 

αυτόµατη διόγκωση περιχειρίδας, 

αυτόµατη αποδιόγκωση περιχειρίδας 

µέσω ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας 

ελέγχου, προεπιλογή επιπέδου 

διόγκωσης, αυτόµατη εξαγωγή µέσου 

 ΝΑΙ    
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Σελίδα 52 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

όρου µέχρι και τριών διαδοχικών 

µετρήσεων, δυνατότητα επιλογής 

αριθµού διαδοχικών µετρήσεων και 

διάρκεια µεσοδιαστήµατος. 

Να έχει δυνατότητα καθορισµού 

χρονικού διαστήµατος αναµονής µέχρι 

την πρώτη µέτρηση, δυνατότητα 

στηθοσκοπικής µέτρησης µε χειροκίνητο 

ξεφούσκωµα για διασταύρωση 

αποτελεσµάτων.   

ΝΑΙ   

Να έχει ενδείξεις συστολικής/ 

διαστολικής πίεσης, σφυγµού και 

αριθµού αρρύθµιστων παλµών, >5 

ενδείξεις σφαλµάτων λειτουργίας, 

λειτουργία σε θερµοκρασίες εώς 40ᵒC 

και εώς 85% σχετική υγρασία. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.66. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ∆Α (10 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Υφασµάτινη περιχειρίδα µε δυνατότητα 

πλυσίµατος, παιδιών και µικρόσωµων 

ενηλίκων για περιφέρεια βραχίονα 17-

22εκ.  µε ενσωµατωµένη βαλβίδα. 

 ΝΑΙ    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.67. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ∆Α (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Υφασµάτινη περιχειρίδα µε δυνατότητα 

πλυσίµατος κανονικού µεγέθους 

ενηλίκων για περιφέρεια βραχίονα 22-32 

εκ. µε ενσωµατωµένη βαλβίδα. 

 ΝΑΙ    
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Σελίδα 53 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.68. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ∆Α (10 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Υφασµάτινη περιχειρίδα µε δυνατότητα 

πλυσίµατος µεγάλου µεγέθους για 

περιφέρεια βραχίονα 32-42 cm µε 

ενσωµατωµένη βαλβίδα. 

 ΝΑΙ    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.69. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θα πρέπει να εκτελεί χρονοµέτρηση και 

αντίστροφη χρονοµέτρηση, να παίρνει 

µία µπαταρία ΑΑΑ και να διαθέτει 

ευκρινή οθόνη. 

 ΝΑΙ    

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   

  

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.70. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θα πρέπει να διαθέτει οθόνη υγρών 

κρυστάλλων, να έχει θερµόµετρο -10 έως 

50 βαθµούς κελσίου, να έχει υγρόµετρο, 

να κάνει πρόγνωση καιρού, να έχει 

ενσωµατωµένο ρολόι, και να δουλεύει µε 

µπαταρίες. 

 ΝΑΙ    

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.71. ΨΗΦΙΑΚΟ ∆ΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ ΠΑΛΑΜΗΣ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θα πρέπει να έχει εύρος µέτρησης: 5kg - 

100kg µε διαβάθµιση 0.1kg, λαβή που 

 ΝΑΙ    
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Σελίδα 54 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

προσαρµόζεται σε διαφορετικά µεγέθη 

χεριών (ηλικίες 10 εώς 70 ετών), 

δυνατότητα περισσότερων της µίας 

µετρήσεων και στα δύο χέρια και 

αυτόµατη εξαγωγή µέσου όρου, 

αυτόµατο κλείσιµο αν παραµενει 

ανενεργό. Θα πρέπει να λειτουργεί µε 

µπαταρίες. 

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.72. ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ψυγείο-καταψύκτης εργαστηρίου µε 

σύστηµα ψύξης φυσικής κυκλοφορίας µε 

αέρα, κλιµατικής κλάσης SN-ST, µε 

επίπεδα θορύβου <50db. 

ΝΑΙ   

Να έχει εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας 

από -2 εώς +7 τουλάχιστον. 

ΝΑΙ   

Να έχει πόρτα µε διπλό τζάµι και 3 

ράφια, µικτή χωρητικότητα 140l περίπου.  

ΝΑΙ   

Να έχει ύψος  <1 m. ΝΑΙ   

Να διαθέτει ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου 

θερµοκρασίας, µε ένδειξη εξωτερικής 

θερµοκρασίας, οπτικοακουστική 

ειδοποίηση σε περιπτώσεις 

υψηλής/χαµηλής θερµοκρασίας, ανοιχτής 

πόρτας, διακοπής ρεύµατος και ουδέτερη 

επαφή για συναγερµό. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει καταγραφικό µε µπαταρίες 

το οποίο τοποθετείται εντός του ψυγείου. 

Να περιλαµβάνει τις µπαταρίες για 

διάρκεια καταγραφής 2 ετών, µε θύρα 

σύνδεσης µε καταγραφικό. 

ΝΑΙ   
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Σελίδα 55 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Να διαθέτει κλειδαριά. ΝΑΙ   

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.73. ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Καταψύκτης εργαστηρίου, στατικής 

ψύξης, κλιµατικής κλάσης SN-ST, µε 

επίπεδα θορύβου <50db. 

 ΝΑΙ    

Να έχει εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας 

από -8 εώς -25, και µικτή χωρητικότητα 

130l-140l.  

 ΝΑΙ    

Να έχει ύψος  <1 m.  ΝΑΙ    

Να διαθέτει 4 συρτάρια, ηλεκτρονική 

µονάδα ελέγχου θερµοκρασίας, ένδειξη 

εσωτερικής/εξωτερικής θερµοκρασίας, 

οπτικοακουστική ειδοποίηση σε 

περιπτώσεις υψηλής/χαµηλής 

θερµοκρασίας, ανοιχτής πόρτας, 

διακοπής ρεύµατος, ουδέτερη επαφή για 

συναγερµό.  

ΝΑΙ   

Να διαθέτει καταγραφικό µε µπαταρίες 

το οποίο τοποθετείται εντός του ψυγείου. 

Να περιλαµβάνει τις µπαταρίες για 

διάρκεια καταγραφής 2 ετών, µε θύρα 

σύνδεσης µε καταγραφικό. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει κλειδαριά. ΝΑΙ   

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   
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Σελίδα 56 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.74. ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ψηφιακή επιτραπέζια φυγόκεντρος 

κατάλληλη για επεξεργασία δειγµάτων 

αίµατος. 

 ΝΑΙ    

Να διαθέτει κεφαλή 6 ή παραπάνω 

θέσεων για σωληνάρια έως 10 ml. 

 ΝΑΙ    

Να έχει µέγιστη ταχύτητα >3000rpm.  ΝΑΙ    

Μέγιστη ταχύτητα >5000rpm.  ΝΑΙ    

Να έχει φυγόκεντρο δύναµη (RCF) 

2.000xg τουλάχιστον. 

 ΝΑΙ    

Να διαθέτει ψηφιακό χειριστήριο 

επιλογής παραµέτρων φυγοκέντρησης, 

µέσω του οποίου ορίζονται και 

εµφανίζονται οι παρακάτω παράµετροι: 

ταχύτητα περιστροφής RPM (στροφές/ 

λεπτό), χρόνος διάρκειας φυγοκέντρησης 

(1- 99 λεπτά). 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει δυνατότητα σύντοµων 

φυγοκεντρήσεων µε ειδικό πλήκτρο, µε 

εµφάνιση ταχύτητας και υπολειπόµενου 

χρόνου. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει σύστηµα ασφαλείας στο 

καπάκι και ευκολία στο κλείσιµο και 

σύστηµα ανίχνευσης ανισοκατανοµής 

βάρους. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.75. ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Καρέκλα αιµοληψίας, καινούργια, 

αµεταχείριστη, ονοµαστικό στατικό 

φορτίο 200 κιλά,  εργονοµικά 

σχεδιασµένη µε αρχικό πλάτος 

τουλάχιστον 70cm, επικάλυψη από υλικό 

το οποίο  καθαρίζεται εύκολα και δεν 

ευνοεί τη συγκέντρωση µικροβίων, µε 

δύο υποστηρικτές βραχίονα  

ρυθµιζόµενους σε ύψος, πλήρως 

περιστρεφόµενους (360ᵒ) και µε συνεχή 

προσαρµοζόµενη κλίση. 

 ΝΑΙ    

Να διαθέτει ρυθµιζόµενη πλάτη και 

στήριγµα για τα πόδια. Η πλάτη να 

µπορεί να έρθει σε οριζόντια θέση σε 

συνδυασµό µε το στήριγµα των ποδιών. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.76. ΑΝΑΒΑΘΡΟ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θα πρέπει να είναι καινούργιο και 

αµεταχείριστο, να διαθέτει δύο βαθµίδες.  

 ΝΑΙ    

Να είναι επίπεδο και επενδυµένο µε 

αντιολισθητική επιφάνεια από πλαστικό 

πάνω στην οποία µπορεί να πατάει ο 

ασθενής. 

 ΝΑΙ    

Να είναι κατασκευασµένο από σκελετό 

ανθεκτικό σε στατικό φορτίο 200 κιλών. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   
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Σελίδα 58 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.77. ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ/LAPTOP (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Επώνυµο κατασκευαστή: Υποχρεωτικό ΝΑΙ   

Επεξεργαστή: Intel  ≥2,0GHz ΝΑΙ   

Οθόνη: µέγεθος 15,6'' και ανάλυση 

≥1200x800 

ΝΑΙ   

Σκληρός δίσκος: χωρητικότητα ≥500GB ΝΑΙ   

Μνήµη: µέγεθος ≥4 GB ΝΑΙ   

Οπτικό µέσο: DVD-RW  ΝΑΙ   

Κάρτα δικτύου: Ethernet 10/100/1000 ΝΑΙ   

Ασύρµατη σύνδεση: Wireles 802.11 a/b/g/n, 

Bluetooth 

ΝΑΙ   

Memory Card Reader ΝΑΙ   

Software Firewall: Υποχρεωτικό ΝΑΙ   

Antivirus: Υποχρεωτικό ΝΑΙ   

Τσάντα µεταφοράς: Υποχρεωτική ΝΑΙ   

Οπτικό USB ποντίκι: Υποχρεωτικό ΝΑΙ   

Λειτουργικό Σύστηµα: Windows 7 ΝΑΙ   

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.78. USB STICK (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

USB stick 16 GB  ΝΑΙ    

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. ΝΑΙ   
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Σελίδα 59 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.79. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Επώνυµο κατασκευαστή: Υποχρεωτικό  ΝΑΙ    

Τύπος: Μονοχρωµατικός  ΝΑΙ    

Εκτύπωση: ταχύτητα >24 ppm  ΝΑΙ    

Μηνιαίος κύκλος εργασιών: >10000 

εκτυπώσεις 

 ΝΑΙ    

Μέγεθος χαρτιού: Α4  ΝΑΙ    

Λειτουργικό σύστηµα: Microsoft 

windows 7 

 ΝΑΙ    

Επικοινωνία: USB2.0  ΝΑΙ    

Ο προµηθευτής πρέπει να παρέχει 

οδηγούς για Microsoft windows 7, ενώ ο 

κάθε προσφερόµενος εκτυπωτής πρέπει 

να διαθέτει ευρωπαϊκή πιστοποίηση. 

 ΝΑΙ    

Καλώδια σύνδεσης: Περιλαµβάνει 

καλώδιο usb 5 µέτρων. 

 ΝΑΙ    

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.80. ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΛΟΣ (10 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Καινούργιος και αµεταχείριστος κάδος  

µε καπάκι και χωρητικότητας   ≥ 50 

λίτρων. 

 ΝΑΙ    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.81. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑ∆Ο (4000 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Κόκκινες σακούλες για τον κάδο (2000 

τεµάχια) 

 ΝΑΙ    

Μαύρες σακούλες για τον κάδο (2000 ΝΑΙ   
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

τεµάχια) 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.82. ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΣ (60 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Καινούργιος και αµεταχείριστος κάδος 

κατασκευασµένος από υψηλής 

αντίστασης πολυπροπυλένιο  µεγάλης 

ακαµψίας και χηµικής αντίστασης 

σχεδιασµένος  για την ασφαλή συλλογή 

µολυσµατικών αποβλήτων όπως βελόνες 

και κοφτερά αντικείµενα  (οδηγία 

NFX30-505). 

 ΝΑΙ    

Για το κάδο θα εφαρµόζονται οι 

ρυθµίσεις του εθνικού και κοινοτικού 

δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα 

εµπορεύµατα και οι οποίες βασίζονται 

στις εξής απαιτήσεις: της Ευρωπαϊκής 

Συµφωνίας για τις Οδικές µεταφορές 

(Accord European relative au transport 

international des merchandises 

Dangereuses par Route –ADR), του 

∆ιεθνούς Κώδικα Θαλασσίων 

Μεταφορών (International Maritime 

Organization/International Maritime 

Dangerous Goods Code-IMO/IMDG) , 

του Κανονισµού για τις διεθνείς 

σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων 

εµπορευµάτων (RID), ανάλογα τον τρόπο 

µεταφοράς και όπου απαιτείται. 

ΝΑΙ   

Ο κάδος θα φέρει κατάλληλη σήµανση 

του επικίνδυνου για την εύκολη 

αναγνώριση της επικινδυνότητας του και 

το καπάκι του θα είναι σωστά απολύτως 

σφραγισµένο για να αποφευχθεί τυχόν 

διαρροή. Παράλληλα, ο προµηθευτής 

υποχρεούται να παρουσιάσει 

πιστοποιητικά κατασκευής του κάδου για 

να επιβεβαιωθεί η ασφαλής συλλογή 

µολυσµατικών απορριµάτων. 

ΝΑΙ   
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 50 

λίτρων. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.83. ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Φορητό σπιρόµετρο για έλεγχο της 

αναπνευστικής λειτουργίας. Θα πρέπει να 

καλύπτει τις προδιαγραφές  που 

αναφέρονται στις τελευταίες οδηγίες  της 

ATS/ERS.  

 ΝΑΙ    

Να διαθέτει ροόµετρο τύπου τουρµπίνας, 

πολλαπλών χρήσεων το οποίο να 

εξασφαλίζει µέγιστη ακρίβεια σε πλήθος 

ροών (έως 20l/s), µε πολύ χαµηλή 

αντίσταση (λιγότερο από 0,7cm H2O/l/s 

στα 12l/s). 

   

Να είναι φορητό και ελαφρύ έως 400gr.    

Να διαθέτει: 

• Oθόνη LCD, όπου θα µπορεί ο χρήστης 

να παρακολουθεί σε πραγµατικό χρόνο 

την δοκιµασία. 

• Επαναφορτιζόµενη Μπαταρία.  

• Εσωτερική µνήµη αποθήκευσης για 

τουλάχιστον 500 ασθενείς/εξετάσεις. 

• Ειδικό Λογισµικό για παιδιά ή µη 

συνεργάσιµους ασθενείς. 

• Θύρα USB για επικοινωνία µε Η/Υ. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει λογισµικό για την 

πραγµατοποίηση σε πραγµατικό χρόνο 

των τεστ, ισχυρή επεξεργασία των 

δεδοµένων, έτσι ώστε να µπορούν να 

συγκριθούν οι δοκιµασίες που έχουν 

διενεργηθεί σε διαφορετικές συνεδρίες. 

Να είναι συµβατό µε υπολογιστή µε 

ΝΑΙ   
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

λειτουργικό Windows 7 32/64 bit. 

Αυτόµατη ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

των δοκιµασιών σύµφωνα µε τα 

τελευταία κριτήρια ερµηνείας και τις 

οδηγίες ATS και ERS, προτείνεται  από 

το λογισµικό κατά το τέλος της δοκιµής. 

Ο χρήστης ωστόσο µπορεί να 

τροποποιήσει χειροκίνητα τη διάγνωση. 

ΝΑΙ   

Να µετρά τις παρακάτω παραµέτρους: 

FVC • IVC • VC • MVV • VT • FEV1 • 

FEV6 • FEV1/FEV6 • FEV6/FVC • PEF 

• PIF • FEV1/FVC • FEF 25-75 • 

FEV1/VC% • %FEV1 • MEF25% • 

MEF50% • MEF75% • FET 100% • Lung 

Age • ERV • IRV • VE • Rf • ti • te • 

ti/t.tot • VT/ti • Best FVC • Best FEV1 • 

IC. 

ΝΑΙ   

Να µπορεί να συνδεθεί (προαιρετικά) µε 

Ψηφιακό Οξύµετρο για µέτρηση 

κορεσµού Οξυγόνου καρδιακής 

συχνότητας (SpO2,HR). 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει πιστοποιητικό CE mark και 

να συµµορφώνεται µε την MDD (93/42 

EEC) για ιατρικά µηχανήµατα και την 

EN 60601-1 για ασφάλεια. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει σύριγγα βαθµονόµησης 3 

λίτρων. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, 

και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και 

ανταλλακτικά. 

ΝΑΙ   

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.84. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (7000 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Αντιµικροβιακά φίλτρα µίας χρήσεως για 

το σπιρόµετρο. 

 ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.85. ΣΥΡΙΓΓΑ ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (5 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σύριγγα καλιµπραρίσµατος 3 λίτρων για 

το σπιρόµετρο. 

 ΝΑΙ    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.86. ΡΙΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ (50 Τεµάχια) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ρινικό κλείστρο πλαστικό για 

σπιροµετρία. 

 ΝΑΙ    

 

Στη Στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία 

θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθµός (που σηµαίνει υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος 

της προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, 

θεωρούµενη ως απαράβατος όρος σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους 

όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί µε τη λέξη «Επιθυµητή» τότε αποτελεί προδιαγραφή που υπερκαλύπτει το 

ελάχιστο απαιτούµενο και Προσφορές που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές συνεκτιµούνται, επί τω βελτίω σύµφωνα 

µε τη συναφή οµάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή 

πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 

Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή έχει την 

υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε Παράρτηµα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα 

περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού 

ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση 

του υποψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήµατος καταγράφεται 

αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων του.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 

συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, 

µεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία ή υπερκάλυψη και θα σηµειωθεί 

η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή. 
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Γ4 Σχέδιο Σύµβασης 

Σχέδιο Σύµβασης 

Στη _________________ σήµερα την ……………………. ηµέρα ………………., µεταξύ αφενός του …… , που εδρεύει που 

εδρεύει στη ….. µε Α.Φ.Μ.: ……, ….., και νόµιµα εκπροσωπείται, από τον …, και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»  

και αφετέρου _____________________που εδρεύει __________________, οδός __________________, ΤΚ _________, νοµίµως 

εκπροσωπούµενη ______________________και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Ανάδοχος», 

συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Σε συνέχεια του Ανοικτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή µε την υπ αριθµόν ________ 

διακήρυξη (αριθµός πρωτοκόλλου ________) («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε την Αριθµ. Πρωτ. EE 

………………….. απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υλοποίηση του έργου 

«________» σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύµβασης. 

Προκαταρκτικές ∆ιατάξεις 

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στη Σύµβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο. 

∆ιοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά µε την υλοποίηση του Έργου. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της 

Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφηµάτων και των τηλεοµοιοτυπιών. 

Έργο: Η «…» µε αντικείµενο όπως εξειδικεύεται στη Σύµβαση.  

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης: Η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 

Ηµέρα: η ηµερολογιακή ηµέρα. 

Επιτροπή ∆ιοίκησης και Παραλαβής Έργου: Οµάδα προσώπων ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία έχει την ευθύνη 

για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του έργου. 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάµεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

Προθεσµίες: τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την εποµένη 

της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύµβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος 

συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα η προθεσµία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιµης ηµέρας που ακολουθεί. 

Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
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Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως 

είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί. 

Συµβατικό τίµηµα: το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση του Έργου. 

Εµπιστευτική Πληροφορία: σηµαίνει, ανάλογα µε την περίπτωση, κάθε πληροφορία / δεδοµένο, σε οποιαδήποτε µορφή, 

διαµορφωµένη ή µη, που παρέχεται από το ένα µέλος στο άλλο και το οποίο κρίνεται εµπιστευτικό από το µέλος που το παρέχει 

και αναφέρεται ως αποκλειστικής εκµετάλλευσης. Στα παραπάνω συµπεριλαµβάνονται και οι πληροφορίες που αφορούν 

πελάτες, τιµολόγηση προϊόντων, οικονοµικά στοιχεία, τεχνικές της εµπορίας-προώθησης προϊόντων, τεχνικές πληροφορίες κάθε 

µη δηµοσιοποιηµένη, ανταγωνιστική ή τεχνικά πολύτιµη πληροφορία, κτλ. Εµπίπτουν εδώ και οι προφορικές αποκαλύψεις 

εµπιστευτικών πληροφοριών. 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο του έργου είναι η ….. 

Πιο συγκεκριµένα ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύµβασης, αναλαµβάνει την εκτέλεση του Έργου που αφορά στα εξής:…..  

ΑΡΘΡΟ 3 ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κάθε επικοινωνία µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.  

Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκµηρίωσης (π.χ. 

οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. 

ΑΡΘΡΟ 4 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Η Σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, τους όρους και προϋποθέσεις για 

την υλοποίηση του Έργου, και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. 

Συµπληρωµατικά εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου στον Ανάδοχο, στην Προκήρυξη και 

στην προσφορά του Αναδόχου.  

ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η έγγραφη επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, ∆ιοικητικές εντολές) πραγµατοποιείται 

ταχυδροµικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά, τηλεοµοιοτυπικά ή και µέσω λογαριασµού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ως εξής: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή: <(Όνοµα Ιδρύµατος) – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, ∆/νση Οικονοµικού, Τµήµα Οικονοµικής 

∆ιαχείρισης Έργων, Γραφείο ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Ανάθεσης / Παρακολούθησης Συµβάσεων, Ταχ. ∆ιεύθυνση, τηλ. , fax : , 

email : > 

 

Για τον Ανάδοχο: <…….> 

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την 

απόδειξη της. 
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Όποτε στη Σύµβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και 

εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα 

είναι γραπτή. 

ΑΡΘΡΟ 6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ και ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ EΡΓΟΥ 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΕ) ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στη Σύµβαση και της ανατίθενται µε την 

απόφαση συγκρότησής της.  

Η ΕΠΕ δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε συµβατική του υποχρέωση, εκτός εάν η Σύµβαση ορίζει 

διαφορετικά. 

Η ΕΠΕ δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την τελική ευθύνη, να εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση κατά 

διαστήµατα σε εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της την άσκηση οποιασδήποτε από τις αρµοδιότητές της καθώς και την ανάκληση ή 

την αντικατάσταση εκπροσώπου ή εκπροσώπων.  

Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο της ΕΠΕ προς τον Ανάδοχο, στα πλαίσια αυτής της ανάθεσης, παράγουν τα 

ίδια αποτελέσµατα µε τα Έγγραφα της ΕΠΕ. Παρ’ όλα αυτά: 

• ακόµα και αν ο εκπρόσωπος της ΕΠΕ παραλάβει Παραδοτέο έργου, η ΕΠΕ εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει 

διορθώσεις ή να δώσει αναγκαίες οδηγίες για την αποκατάσταση ελαττωµάτων και ατελειών  

• η ΕΠΕ δικαιούται να ελέγχει και µπορεί να µεταβάλει το περιεχόµενο των Εγγράφων του εκπροσώπου της. 

Οι οδηγίες ή/και οι εντολές της ΕΠΕ χρονολογούνται, αριθµούνται και καταχωρούνται. 

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες 

που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες 

των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του 

και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της 

υποχρέωσης η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των 

εµπιστευτικών πληροφοριών. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο (πχ. δελτία τύπου, 

καταχωρήσεις σε web site, τύπο κτλ) χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια της συνεργασίας του µε τον Ανάδοχο δίνει µε το παρών συµφωνητικό την γραπτή 

συγκατάθεσή του στον Ανάδοχο να τηρεί (εάν απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου) αντίγραφο ηλεκτρονικών δεδοµένων των 

αρχείων. Ο Ανάδοχος δεσµεύεται ότι θα χρησιµοποιήσει τα δεδοµένα αυτά κατά τρόπο θεµιτό και νόµιµο για καθορισµένους 

σαφείς και νόµιµους σκοπούς (όπως αυτοί προβλέπονται από την µεταξύ των συµβαλλοµένων συνεργασία) καθώς επίσης και ότι 

τα δεδοµένα θα υφίστανται νόµιµη επεξεργασία στα πλαίσια των σκοπών του έργου.  

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΕΠΕ και όλα τα εξουσιοδοτηµένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα 

οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν 

σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ζητήµατα ή τρόπους 

λειτουργίας του Έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύµβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους µέρος ή το 

σύνολο του αντικειµένου της Σύµβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, 

υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συµφωνητικά σε κάθε 

αίτησή της. Σε καµία δε περίπτωση δεν απαλλάσσεται ο Ανάδοχος από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συµβατικά µε τα τρίτα αυτά 

πρόσωπα. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που 

λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και σε νοµίµως λειτουργούσα Τράπεζα σε Χώρες Μέλη της ΕΕ, η οποία κυρώθηκε από την 

Ελλάδα µε τον Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). Εάν το συµβατικό τίµηµα εκχωρηθεί στο σύνολό του ή εν µέρει σε Τράπεζα, και δεν 

καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για λόγους που άπτονται των συµβατικών σχέσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών 

(ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, αποµείωση συµβατικού τιµήµατος, αναστολή εκτέλεσης της σύµβασης, διακοπή 

σύµβασης, καταλογισµός ρητρών, συµβιβασµός κλπ. η τελευταία δε φέρει καµία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία 

δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά για το 

προσδιοριζόµενο τµήµα της. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως 

ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του µε αυτόν ή να 

χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, µόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής 

που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενηµερώνει 

προηγουµένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείµενο που θα εκτελέσει, 

µαζί µε την απαιτούµενη τεκµηρίωση των κριτηρίων που ίσχυσαν κατά την ανάθεση της Σύµβασης.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου 

εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

του Έργου ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής σε εύλογο 

χρονικό διάστηµα που θα συµφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

ΑΡΘΡΟ 10 ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
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Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αµελλητί στον Ανάδοχο και το αργότερο µέχρι την Ηµεροµηνία έναρξης έργου τα ονόµατα 

των συµµετεχόντων στην ΕΠΕ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας 

υλοποίησης του Έργου καθώς και τη µεταφορά τεχνογνωσίας, όπου απαιτείται.  

ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η ΕΠΕ οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, µελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο 

που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει σχετικό µε την εκτέλεση του Έργου χωρίς να απαιτείται προηγούµενο 

αίτηµα του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου µε την οριστική παραλαβή του Έργου ή µε την 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στους χώρους υλοποίησης του Έργου κατά τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες και σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιµέρους άρθρα της Σύµβασης και εκτός εργασίµων 

ηµερών και ωρών.  

Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και 

των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το 

Έργο. 

ΑΡΘΡΟ 13 ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή της Αναθέτουσας Αρχής προκειµένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του µε 

τυχόν εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον 

υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του. 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια, 

σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιµοποιήσει την Οµάδα Έργου που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά του. 

Αντικατάσταση µελών της Οµάδας Έργου γίνεται κατόπιν γραπτού αιτήµατος του Αναδόχου προς την ΕΠΕ και γραπτής 

σύµφωνης γνωµοδότησης της ΕΠΕ. 
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ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση που 

καλύπτει το ….% της Συµβατικής Τιµής χωρίς Φ.Π.Α. Πιο συγκεκριµένα κατατέθηκε από τον Ανάδοχο εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης ……………………. ποσού ………………………… €. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο της συµβατικής ηµεροµηνίας οριστικής παραλαβής 

κατά ένα (1) µήνα και επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 

τους συµβαλλοµένους.  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ε.Ε. και 

έχουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα. 

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, το πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε 

αδυναµία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση µε τους ίδιους όρους, εντός δέκα 

(10) Ηµερών από την προηγούµενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή 

τους στην Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 16 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζηµιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζηµία που ενδεχοµένως προξενηθεί σε αυτήν 

από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. 

Πρόγραµµα Εκτέλεσης – Καθυστερήσεις - Τροποποιήσεις 

ΑΡΘΡΟ 17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ολοκλήρωση του Έργου θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός ................. ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της 

σύµβασης και σύµφωνα µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα.  

............... 

.............. 

Ουδεµία ουσιώδης µεταβολή του προγράµµατος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της ΕΠΕ. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύµβασης 

δεν προχωρεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα η ΕΠΕ µπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της 

υποβάλει το αναθεωρηµένο αυτό πρόγραµµα προς έγκριση.  

ΑΡΘΡΟ 18 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 Ο Ανάδοχος παρέχει στην ΕΠΕ πληροφορίες σχετικές µε την υλοποίηση του Έργου οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το σκοπό 

αυτό ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει, εφόσον του ζητηθεί, εκθέσεις ενηµέρωσης επί της πορείας υλοποίησης του 

Έργου, τις οποίες υποβάλλει στην ΕΠΕ. 
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει και να υποβάλλει στην ΕΠΕ, ειδικές εκθέσεις για τυχόν έκτακτες δυσκολίες στην 

εκτέλεση του Έργου ή απαιτούµενες τροποποιήσεις του προγράµµατος εκτέλεσης. 

ΑΡΘΡΟ 19 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η προθεσµία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης και διαρκεί .................) Ηµέρες. 

Το χρονοδιάγραµµα που αναφέρθηκε στο Άρθρο 17 της Σύµβασης απεικονίζει την προθεσµία του Έργου και κάθε επί µέρους 

τµήµατός του, µε την επιφύλαξη των εποµένων άρθρων. 

ΑΡΘΡΟ 20 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος του Έργου ή επί µέρους 

προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται για συνολικό 

χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών. Στις περιπτώσεις αυτές η ΕΠΕ µέσω της Αναθέτουσας Αρχής θα ενηµερώνει εγκαίρως 

τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράµµατος εκτέλεσης της Σύµβασης ως προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση του συνολικού χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης του Έργου στην περίπτωση που η 

εκτέλεση της Σύµβασης ή επί µέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν 

ανάγονται της ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, εντός 15 ηµερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, 

υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτηµα µετάθεσης της προθεσµίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας 

πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία του αιτήµατός του, ώστε να καταστεί αµέσως δυνατή η εξέτασή του. 

Η ΕΠΕ εξετάζει το αίτηµα του Αναδόχου και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί 

µετάθεση στο µέλλον ή µε αναδροµική ισχύ. 

Μετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης επί µέρους δραστηριοτήτων της Σύµβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, µε την ίδια ως άνω 

διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος 

δεσµεύεται, µε την αίτησή του, ότι η µετάθεση της εκτέλεσης των επιµέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό 

χρονοδιάγραµµα του Έργου και η ΕΠΕ κρίνει ότι, µε την ικανοποίηση του αιτήµατος µετάθεσης δεν καθίσταται δυσµενέστερο το 

πλαίσιο των σχετικών µε τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων και υποχρεώσεων της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

Οι αναφερόµενες µεταθέσεις προθεσµίας ή των προθεσµιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 21 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τµηµατικής ή 

συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς 

όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό …% επί της 

συµβατικής τιµής των παραδοτέων που καθυστερούν. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 

ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.  
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Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις 

συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύµβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε 

αποζηµίωση, σύµφωνα µε άρθρο 28 του Κανονισµού Προµηθειών. 

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. 

Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τµηµατικών 

προθεσµιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3310/05 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/05 και µε τις συνέπειες που αναφέρονται στον νόµο αυτό.  

Παραδοτέα και Υπηρεσίες 

ΑΡΘΡΟ 22 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύµβασης καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής 

τους, πρέπει να συµφωνούν, από κάθε άποψη, µε τα οριζόµενα στη παρούσα Σύµβαση και στην Προσφορά του Αναδόχου. 

Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάµεση παραλαβή προβλέπεται στα Παραρτήµατα της Σύµβασης, θα πρέπει να υποβάλλεται 

αίτηση από τον Ανάδοχο στην ΕΠΕ. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, 

σύµφωνα µε τη Σύµβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα µε την περίπτωση.  

Πληρωµές 

ΑΡΘΡΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εµπρόθεσµη 

και προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης και συνεπώς, στο Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την 

υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως: 

• τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, µελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύµβαση 

• τα έξοδα της προµήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου 

• οι πάσης φύσεως αµοιβές του προσωπικού, των συνεργατών, υπεργολάβων του Αναδόχου κλπ. καθώς και των ασφαλιστικών 

εισφορών, που τυχόν τους αφορούν, 

• ο Ανάδοχος βαρύνεται µε πάσης άλλης φύσεως έξοδα, συνδεόµενα µε την εκτέλεση του Έργου, που όφειλε ο Ανάδοχος να 

λάβει υπόψη για την κατάρτιση της Προσφοράς. 

Σηµειώνεται ότι η απαρίθµηση των δαπανών της παρούσας παραγράφου είναι ενδεικτική. 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε Ευρώ µε την προσκόµιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και 

των λοιπών νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο 

προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. 

ΑΡΘΡΟ 24 ΤΙΜΗΜΑ 
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Το Συµβατικό Τίµηµα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των ....................., 

συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%. 

Οι κρατήσεις επί της Συµβατικής Τιµής βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 25 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η καταβολή της Συµβατικής Τιµής του Έργου θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο µέρος Β της παρούσας ∆ιακήρυξης καθώς 

και στην υπογραφείσα σύµβαση. 

Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο. Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήµατος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Παράδοση Και Παραλαβή 

ΑΡΘΡΟ 26 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η προσωρινή παραλαβή των παραδοτέων του Έργου θα γίνεται από την ΕΠΕ και η οριστική από την ΕΤΠΕ, εντός δέκα ηµερών 

από την έγγραφή ειδοποίηση του Αναδόχου.  

Μελέτες, αναφορές, τεκµηριωτικό υλικό, κλπ. σχετικά µε το έργο παραδίδονται σε 1 (ένα) έντυπο αντίγραφο καθώς και σε 

επεξεργάσιµη ηλεκτρονική µορφή. 

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύµβασης, η ΕΠΕ ή η ΕΤΠΕ κατά περίπτωση, 

διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός …… (…) ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας παράδοσής του - 

τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου προκειµένου ο Ανάδοχος να συµµορφωθεί µε αυτές και να το επανυποβάλει 

κατάλληλα διορθωµένο και συµπληρωµένο εντός ….. (…) ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. 

Η διαδικασία επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές και σε καµία περίπτωση ο χρόνος των 

παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου. 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΕ ή την ΕΤΠΕ κατά περίπτωση, γίνονται 

υποχρεωτικά µέσα στις προθεσµίες που θα οριστούν στη Σύµβαση. 

Αθέτηση Και Καταγγελία Της Σύµβασης 

ΑΡΘΡΟ 27 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις 

της ΕΠΕ 

• ο Ανάδοχος αρνείται ή αµελεί να εκτελέσει ∆ιοικητικές Εντολές 

• ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής  
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• ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή 

γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων 

• εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του 

• σε περίπτωση έκδοσης αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του νοµίµου εκπροσώπου του Αναδόχου για 

κάποιο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007. 

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής 

καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις 

περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη κατ’ αυτήν προθεσµία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα 

αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή 

γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά από αίτηση της 

Αναθέτουσας Αρχής: 

• Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που 

πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων 

• Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο ή εργασία (ολοκληρωµένο ή µη) έχει 

εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να 

µεριµνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο 

• Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, λογισµικό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άµεσα ή έµµεσα το 

Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 

Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η ΕΠΕ βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου 

καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο 

µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή µετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΕ δύναται να αγοράσει σε συµβατικές τιµές τις παρασχεθείσες 

υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει υπό την προϋπόθεση ότι έχει διασφαλισθεί η λειτουργικότητα του παραδοθέντος έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του 

ανώτατου ποσού της Συµβατικής Τιµής που αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος του Έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς 

εκτελέσεως της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό. 

ΑΡΘΡΟ 28 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία 

εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της 

ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά 

εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 
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στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα του 

Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. 
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Επίλυση ∆ιαφορών 

ΑΡΘΡΟ 29 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε τη 

Σύµβαση που µπορεί να προκύψει µεταξύ τους ή µεταξύ της ΕΠΕ και του Αναδόχου σχετικά µε την ερµηνεία, την εκτέλεση, την 

εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς µέσα σε χρονική προθεσµία 3 (τριών) µηνών από την εµφάνιση 

της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νοµοθεσίας και αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

Το κείµενο της παρούσας σύµβασης αφού αναγνώσθηκε και συµφωνήθηκε, υπογράφεται νόµιµα και από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα. Από αυτά τα 2 (δύο) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και 2 (δύο) παρέλαβε ο 

Ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την Αναθέτουσα Αρχή Για τον Ανάδοχο 
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Γ5 Σχέδιο Οικονοµικής Προσφοράς 

Της Εταιρίας:…….(αναγράφεται η επωνυµία) 

 

Αφορά στον διαγωνισµό «….»   

 

 

Συνολική τιµή χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως) : …………………………………………………………………………........................ 

 

Συνολική τιµή µε ΦΠΑ (ολογράφως)       : ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Ηµεροµηνία………………………… 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα της εταιρείας) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

ΣΥΝΟΛΟ (Αριθµητικώς)  

   


