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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας 

ανάθεση της προμήθειας υλικών  «Αναισθησίας -  Ανάνηψης» για τις ανάγκες του Γ.Ν 

Λευκάδας. 

 

 
Έχοντας υπόψη: 
1 Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

2 Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και ε-

ποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014). 

3 Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).  

4 Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών 

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή 

οδηγιών».  

5 Τον Ν.3329/2005 <Eθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις> (ΦΕΚ 

Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.  

6 Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 22REQ011829138 όπως επισυνάπτεται και αποτε-

λεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

7. Την υπ’αριθμ.πρωτ  188/17-01-2023 (ΑΔΑ: 93ΛΟ4690ΒΧ-3ΑΣ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 

Αριθμ. Δέσμευσης 52. 

8.Το Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ: 23REQ011993520 

mailto:kpoliti@ghol.gr
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9.Την αριθμ. Πρωτ.190/17-01-2023 Απόφασης Διοικητή περί ορισμού επιτροπής διενέργειας της 

διαγωνιστικής διαδικασίας(ΑΔΑ: 6ΤΩΣ4690ΒΧ-ΒΜΠ) 

10.Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφοράς σας για την προμήθεια υλικών «Αναισθη-
σίας -  Ανάνηψης» με CPV:33170000-2  29.062,05€ με ΦΠΑ η 24.143,5 άνευ ΦΠΑ, για διάστημα 

12 μηνών ή μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα  με τα κατωτέρω: 
 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗ 
CPV:33170000-2 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΔΑΣ 

ΣΥ-
ΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ  
ΦΠΑ  

ΦΠΑ  

 
ΣΥ-

ΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟ0 
ΤΜΧ 10 0,23 2,30 24 

 
 
2,85 

2 
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟ1 
ΤΜΧ 20 0,23 4,60 24 

 
 
5,70 

3 
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟ2 
ΤΜΧ 300 0,23 69 24 

 
 

85,56 

4 
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟ3 
ΤΜΧ 300 0,23 69 24 

 
 

85,56 

5 
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟ4 
ΤΜΧ 200 0,23 46 24 

 
 

57,04 

7 
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 3 

ΤΜΧ 50 13,00 650 24 

 
 

806,00 

8 
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 4 

ΤΜΧ 50 13,00 650 24 

 
 

806,00 

9 
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 5 

ΤΜΧ 50 13,00 650 24 

 
 
 

806,00 

10 
ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΕΝΗΛΙ-

ΚΩΝ ΑΠΛΕΣ 
ΤΜΧ 1500 

 
0,78 

 
1170 24 

 
 

1450,80 
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11 
ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ 
I-GEL No 3 

ΤΜΧ 20 45 900 24 

 
 

1116,00 

12 
ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ 
I-GEL Νο 4 

ΤΜΧ  40 45 1800 24 

 
 

2232,00 

13 
ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ 
I-GEL Νο 5 

 ΤΜΧ 40 45 1800 24 

 
 

2232,00 

14 
ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑ-
ΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 

SMALL 
ΤΜΧ 20 4 80 13 

 
 

90,4 

15 
ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑ-
ΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 

MEDIUM 
ΤΜΧ 20 4 80 13 

 
 
 

90,4 

16 
ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑ-
ΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 

LARGE 
ΤΜΧ 20 4 80 13 

 
 

90,4 

17 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΕΝΔΟ-
ΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗ-
ΝΩΝ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ 
(ΤΥΦΛΗ) ΔΙΑΣΩΛΗ-

ΝΩΣΗ 

ΤΜΧ 10 25 250 13 

 
 
 
 
 

282,5 

18 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΞΥ-

ΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2Μ 
ΤΜΧ 10 1 10 24 

 
 

12,40 

19 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 

80-90cm 
ΤΜΧ 100 0,41 41 24 

 
 

50,84 

20 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΥ 

25-50cm 
ΤΜΧ 100 0,41 41 24 

 
 

50,84 

21 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ 
ΔΙΠΛΟ SWIVEL η κρι-

κοειδής Ε Τα-Σ 
ΤΜΧ 150 0,88 132 24 

 
 
 
 

163,68 
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22 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 
extension line 100 cm 

w/3way 
ΤΜΧ 100 0,38 38 24 

 
 
 
 

47,12 

23 
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕ-

ΡΑΓΩΓΟΙ Ν 6 
ΤΜΧ 50 1,64 82 24 

 
 

101,68 

24 
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕ-

ΡΑΓΩΓΟΙ ΝΟ 6,5 
ΤΜΧ 50 1,64 82 24 

 
 

101,68 

25 
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕ-

ΡΑΓΩΓΟΙ Ν 7 
ΤΜΧ 30 1,64 49,2 24 

 
 

61,01 

26 
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕ-

ΡΑΓΩΓΟΙ Ν 7,5 
ΤΜΧ 30 1,64 49,2 24 

 
 

61,01 

27 
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕ-

ΡΑΓΩΓΟΙ Ν 8 
ΤΜΧ 20 1,64 32,8 24 

 
 

40,67 

28 
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕ-

ΡΑΓΩΓΟΙ ΝΟ 8.5 
ΤΜΧ 20 1,64 32,8 24 

 
 

40,67 

29 
ΣΕΤ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟ-

ΜΙΑΣ ΝΟ 7,5 
ΤΜΧ 1  120 120 13 

 
 

135,6 

30 
ΣΕΤ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟ-

ΜΙΑΣ ΝΟ 8 
ΤΜΧ 1  120 120 13 

 
 

135,6 

31 
ΣΕΤ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟ-

ΜΙΑΣ ΝΟ 8,5 
ΤΜΧ 1  120 120 13 

 
 

135,6 

32 
ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ 

ΠΛΗΡΕΣ Νο 18 
ΤΜΧ 50 8 400 24 

 
 

496 

33 
ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ 
ΡΑΧΙΑΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΛΗΡΙ-

ΔΙΟΥ 27G/18G 
ΤΜΧ 50 36 1800 24 

 
 
 
 

2.232 
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34 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΟΜΕ-

ΤΡΙΑΣ 3m 
Μ.Χ.ΚΩΔ.884101 

ΤΜΧ 600 0,90 540 24 

 
 
 

669,6 

35 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟ-
ΛΗΨΙΑΣ ΕΞΕΡΧ.ΑΕ-
ΡΙΩΝ (ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ) 

ΤΜΧ 600 0,90 540 24 

 
 
 
 

669,6 

36 
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ 

ΣΩΛΗΝΕΣ SOFT SEAL 
CUFF NO 8,5 

ΤΜΧ 20 1,30 26 13 

 
 
 
 

29,38 

37 
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ 

ΣΩΛΗΝΕΣ SOFT SEAL 
CUFF NO 7,5 

ΤΜΧ 200 1,30 260 13 

 
 
 
 

293,8 

38 
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ 

ΣΩΛΗΝΕΣ SOFT SEAL 
CUFF NO 7 

ΤΜΧ 150 1,30 195 13 

 
 
 
 

220,35 

39 
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ 

ΣΩΛΗΝΕΣ SOFT SEAL 
CUFF NO 6,5 

ΤΜΧ 30 1,30 39 13 

 
 
 
 

44,07 

40 
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ 

ΣΩΛΗΝΕΣ SOFT SEAL 
CUFF NO 6 

ΤΜΧ 30 1,30 39 13 

 
 
 
 

44,07 

 41 
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ 

ΣΩΛΗΝΕΣ SOFT SEAL 
CUFF NO 5,5 

ΤΜΧ 30 1,30 39 13 

 
 
 
 

44,07 
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42 
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ 

ΣΩΛΗΝΕΣ SOFT SEAL 
CUFF NO 5 

ΤΜΧ 30 1,30 39 13 

 
 
 
 

44,07 

43 
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF 
NO 8 

ΤΜΧ 200 1,30 260 13 

 
 
 

293,8 

44 
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ + 
CUFF NO 8 

ΤΜΧ 200 9,72 1944 13 

 
 
 

2196,72 

45 
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ + 
CUFF NO 7 

ΤΜΧ 150 9,72 1458 13 

 
 
 

1647,54 

46 
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ + 
CUFF NO 7,5 

ΤΜΧ 150 9,72 1458 13 

 
 
 

1647,54 

47 
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ + 
CUFF NO 8,5 

ΤΜΧ 50 9,72 486 13 

 
 
 

549,18 

48 
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ + 
CUFF NO 6,5 

ΤΜΧ 50 9,72 486 13 

 
 
 

549,18 

49 
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ + 
CUFF ΝΟ 6 

ΤΜΧ 30 9,72 291,6 13 

 
 
 

329,508 

50 
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ 

CUFF ΝΟ 2,5 
ΤΜΧ 20 1,15 23 13 

 
 

25,99 

51 
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ 

CUFF ΝΟ 3 
ΤΜΧ 20 1,15 23 13 

 
 

25,99 
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52 
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ 

CUFF NO 3,5 
ΤΜΧ 20 1,15 23 13 

 
 

25,99 

53 
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ 

CUFF NO 4 
ΤΜΧ 20 1,15 23 13 

 
 

25,99 

54 
ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙ-

ΣΘΗΣΙΑΣ 25G 
ΤΜΧ 300 15 4500 24 

 
 

5.580 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
24.143,5 

 

ΦΠΑ 24% 
3.883,41 

 

ΦΠΑ 13% 

                                        
1035,14 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 
29.062,05 

 

 
 
Απαραίτητη η προσκόμιση ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ για όλα τα είδη. 

 

Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα τιμή για κάθε είδος. 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο 
προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε είδος. 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

1. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Κατασκευασμένοι από εύκαμπτο διάφανο PVC (100% latexfree) 

• Να διαθέτουν λεία επιφάνεια, ομαλό φινίρισμα με στρογγυλεμένα άκρα. 

• Να διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση του μεγέθους. 

• Να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία τεμαχίου 
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2.ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CUFF   

• Μάσκα λαρυγγική αποστειρωμένη σε ατομική συσκευασία. 

• Κατασκευασμένη από σιλικόνη ιατρικού τύπου (χωρίς latex). 

• Να αποτελείται από 4 βασικά συστατικά: μάσκα, σωλήνα, συνδετικό ένδειξης και συνδετικό 

σταθερό. 

• Να είναι εύκαμπτη με ανατομική καμπύλη που αντιγράφει την ανατομία του ανθρώπινου 

σώματος. 

• Χρωματικά κωδικοποιημένη. 

 

 

3.ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.ΧΡ. ΑΠΛΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

• Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο καθαρό, μαλακό μη τοξικό και ελαφρύ πλαστικό 

υλικό ιατρικού τύπου. Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής ,ανατομική κατασκευή για το πηγούνι 

με εξωτερικό μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα (ταινία αλουμινίου) 

• Να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους  1,80 και άνω και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε 

ροόμετρο 

• Να διατίθεται σε μέγεθος adults XL 

• Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η  ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος , ο 

κατασκευαστής ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος , το lotnumber και να υπάρχει η ένδειξη 

latexfree. 

 

 

 

 

4.ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I-GEL No 3, 4, 5 
 

• Μιας χρήσης αποστειρωμένη σε ατομική συσκευασία latex free 

• Να είναι κατασκευασμένη από ειδικό ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό που έχει τη μορφή 

στέρεας γέλης. 

•  Το τελικό άκρο της συσκευής να ταιριάζει απόλυτα στην είσοδο του λάρυγγα, επιτρέποντας 

τη διασφάλιση και τη βατότητα του αεραγωγού. 

• Η εισαγωγή της συσκευής να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα  

• Να μην έχει διατατό cuff με αέρα για ελαχιστοποίηση πιθανότητας τραυματισμού του αερα-

γωγού. 

• Να επιτρέπεται η χρήση της σε ασθενείς με άδειο στομάχι για τη διατήρηση της αυτόματης 

αναπνοής η το μηχανικό αερισμό. 

• Να φέρει ειδικό γαστρικό αγωγό που να επιτρέπει τη διέλευση του Levin και τη παροχέ-

τευση του περιεχόμενου του στομάχου. 

• Να φέρει ενσωματωμένο bite-block που εμποδίζει την απόφραξη του αυλού της συσκευής. 

• Να φέρει ενσωματωμένο σταθεροποιητή στοματικής κοιλότητας  που να προσφέρει στη συ-

σκευή στρεπτική ακαμψία και διευκολύνει την εισαγωγή και τη σταθεροποίηση της. 

• Η συσκευή να επιτρέπει μετά την τοποθέτηση της τη δίοδο του ενδοτραχειακού σωλήνα. 
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• Να φέρει ενδείξεις που βοηθούν την επιβεβαίωση της σωστής τοποθέτησης της συσκευής 

 

 

 

5.ΟΔΗΓΟΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ (SMALL, MEDIUM, LARGE)  

• Αποστειρωμένοι από αλουμίνιο, εύκαμπτοι, ατραυματικοι. 

 

6.ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ  ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ (ΤΥΦΛΗ)   ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ 

• Ο εισαγωγέας (με κεκαμένο άκρο) να παρέχει διευκόλυνση στις δύσκολες διασωληνώσεις 

• Να έχει ατραυματικό άκρο με κάμψη που επιτρέπει τη διασωλήνωση του ασθενή ακόμα και 

όταν η γλωττίδα είναι εντελώς αόρατη. 

• Το υλικό κατασκευής να έχει μνήμη και να επιτρέπει την προσωρινή αλλαγή του σχήματος 

του οδηγού ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς. 

• Στην επιφάνεια του οδηγού να φέρει ειδική βαθμονόμηση ανά εκατοστό που να επιτρέπει  

στον αναισθησιολόγο να γνωρίζει την ακριβή θέση του οδηγού στον αεραγωγό του ασθε-

νούς. 

• Να είναι αποστειρωμένοι. 

• Να είναι latexfree για την αποφυγή κίνδυνου αλλεργιών. 

• Το υλικό να είναι μαλακό για να μην τραυματίζει την τραχεία 

• Να φέρει εσωτερική οπή για αερισμό 

• Να διατίθεται σε διάσταση μεγέθους 15ch x 60cm  

• Προσκόμιση εγγύησης καλής και ασφαλούς λειτουργίας για χρονικό διάστημα δύο ετών από 

την ημερομηνία παράδοσης των υλικών. 

• Να προσφέρεται δείγμα.  

 

 

 

7. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης οξυγονοθεραπείας 

 

8.ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 80-90cm 

Προεκτάσεις ορού PVC με άκρα σύνδεσης luer lock αρσενικο θηλυκό.  

 

9.ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 25-50cm 

Προεκτάσεις ορού PVC με άκρα σύνδεσης luer lock αρσενικο θηλυκό.  
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10. ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΠΛΟ SWIVEL Η ΚΡΙΚΟΕΙΔΗΣ Ε.Τα-Σ 
Να είναι διπλής περιστροφής 3600 και προς τον τραχειοσωλήνα και προς το κύκλωμα, με διπλό ελα-
στικό πώμα με οπή 
για αναρρόφηση και για βρογχοσκόπηση, νεκρό χώρο 3ml, αποστειρωμένο . 

 

11. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ extension line 100cm w/3way 

Αποστειρωμένες μιας χρήσης από διαφανές PVC με υποδοχές luer – lock να διαθέτουν 

ενσωματωμένο ρυθμιστή ροής, συσκευασμένες σε ατομική συσκευασία διάσταση 100 cm 

 

 

12. ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ  

 

• Να είναι αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία. 

• Κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ιατρικό PVC. 

• Με επιστόμιο ασφαλείας ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος ο αεραγωγός να μπει μέσα 

στο ρινικό πέρασμα. 

• Να διαθέτει κινητή και ρυθμιζόμενη φλάντζα, ενώ το εσωτερικό του να διαθέτει ραβδώ-

σεις για ακόμα καλύτερη αναρρόφηση. 

• Με στρογγυλεμένη άκρη και γωνία κοπής, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού 

κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης. 

• Χρωματικά κωδικοποιημένοι. 

 

 

 

13. ΣΕΤ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

• Φέρει σωλήνα τραχειοστομίας με κωνικό cuff χαμηλής  πίεσης - μεγάλου όγκου, από σιλικο-

ναρισμένο, μη-τοξικό (latex free) PVC, υψηλής ποιότητας, με κλίση 105˚ για καλή εφαρμογή 

στην τραχεία και μόνιμη υποδοχή 15mm παροχής οξυγόνου. Το κωνικό σχήμα του cuff  προ-

σφέρει πλήρη στεγανοποίηση, με την ελάχιστη δυνατή επαφή μεταξύ των ευαίσθητων τοι-

χωμάτων της τραχείας και του cuff, ελαχιστοποιώντας την  επιφάνεια πιθανού τραυματι-

σμού. Το CUFF εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην 

διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.Το CUFF είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά ταυ-

τόχρονα με τον σωλήνα ενώ όταν το φουσκώνουμε διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα, 

μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της.Όταν ξε-

φουσκώνει, το cuff εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την διασω-

λήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.Το 

CUFF ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και 

των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος 

στο σωλήνα. Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσής του CUFF αναγράφεται το νούμερο του 

σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και το νούμερο έκπτυσης του cuff.  

• Φέρει ειδικό διαστολέα για την διάνοιξη των ιστών  
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• Φέρει ειδικό ατραυματικό οδηγό, με οπή στο άκρο του για την πραγματοποίηση της μεθό-

δου Seldinger, για να εξασφαλίζει την γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση.  

• Φέρει βελόνα 14G, με ενσωματωμένο οδηγό  

•  Φέρει σύριγγα 10ml, ειδική για ανίχνευση του χώρου της τραχείας  

•  Φέρει χειρουργικό νυστέρι για την τομή  

•  Φέρει οδηγό σύρμα 50cm. 

 

 

 

 

14.ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΝΟ 18  

Σετ επισκληριδίου αναισθησίας μιας χρήσεως αποστειρωμένο . 

• Να περιέχει βελόνα Τuohy 18 G με πλαστικό στυλεό , πτερύγια που να είναι αφαιρούμενα 

αν χρειαστεί , να επιτρέπει την τεχνική της σταγόνας  και να έχει  διαφανή λαβή για την  α-

ναγνώριση του επισκληριδίου χώρου . Η βελόνα να είναι βαθμονομημένη ανά 1 cm .  

• Διαφανή ακτινοσκιερό ατραυματικό επισκληρίδιο καθετήρα βαθμονομημένο . 

• Συνδετικό καθετήρα κουμπωτό και όχι βιδωτό για ασφάλεια . 

• Με αυτοκόλλητο στηρικτικό καθετηρα 

• Αντιβακτηριδιακό διαφανές φίλτρο με άκρο luer lock . Να είναι υψηλής διηθητικής ικανότη-

τας μέχρι  0,2 mm , ανθεκτικό στην πίεση .  

• Ειδική πλαστική σύριγγα εντοπισμού του επισκληριδίου χώρου με απώλεια αντίστασης 

(Loss of Resistance), να είναι 10 ml . 

 

15.ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ 27G/18G 

Σετ συνδυασμένης επισκληριδίου και ραχιαίας αναισθησίας μιας χρήσεως αποστειρωμένο. Να 

περιέχει: 

• Βελόνα Tuohy 18G με πλαστικό στυλεό, αφαιρούμενα πτερύγια, να επιτρέπει την τεχνική 

της σταγόνας και να έχει διάφανη λαβή για την αναγνώριση του επισκληριδίου χώρου. Η 

βελόνα να είναι βαθμονομημένη ανά 1cm. 

• Διαφανή ακτινοσκιερό ατραυματικό επισκληρίδιο καθετήρα βαθμονομημένο. 

• Συνδετικό καθετήρα και όχι κουμπωτό βιδωτό για ασφάλεια. 

• Αντιβακτηριδιακό διαφανές φίλτρο με άκρο luerlock. 

• Να είναι υψηλής διηθητικής ικανότητας μέχρι 0,2mm, ανθεκτικό στην πίεση. 

• Ειδική πλαστική σύριγγα εντοπισμού του επισκληριδίου χώρου με απώλεια αντίστασης 

(LossofResistance), να είναι 10ml. 

• Να διαθέτει σύστημα κλειδώματος των βελόνων κουμπωτό για ασφαλή σύνδεση. 

• Βελόνα ραχιαίας 27G ατραυματική, να επιτρέπει την τεχνική της σταγόνας και να έχει διά-

φανη λαβή για την αναγνώριση του ENY.  
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16. ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 3m M.X ΚΩΔ. 884101 

Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, 3 μέτρα. 

 

17.ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  ΕΞΕΡΧ. ΑΕΡΙΩΝ (ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ) 

Να είναι μιας χρήσης αποστειρωμένοι, 3 μέτρα. 

 

18. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SOFT SEAL CUFF 

• Σωλήνας τραχειοστομίας με Cuff HI-LO και ενσωματωμένη αναρρόφηση EVAC, ακτινοσκιε-

ρός (BLU LINE), με ατραυματικό άκρο με οπή και με ανατομική καμπύλη 105O . για καλύ-

τερη εφαρμογή στην τραχεία.  

• Να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο υλικό PVC .να έχει SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού 

σχήματος ,να φέρει σωλήνα αναρρόφησης για εκκρίσεις άνωθεν του Cuff, να έχει ειδική ε-

σωτερική οπή για τεχνική SELDINGER και ατραυματικό οδηγό με στρογγυλεμένο άκρο ώστε 

να μην τραυματίζει, να κουμπώνει και να ασφαλίζει( ο οδηγός) με τον σωλήνα και το άκρο 

του να μην εξέχει ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα.  

• Το Cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο μπαλόνι με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και 

πάνω να αναγράφεται το Νο του σωλήνα.  

• Να είναι αποστειρωμένος ,Μ.Χ ,για μακρά παραμονή. 

 

 

19.ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ CUFF 

Ενδοτραχειακοί σωλήνες σπιράλ  με cuff χαμηλής πίεσης και εσωτερική επένδυση σιλικόνης, 

στοματική και ρινική χρήση, ακτινοσκίερος, αποστειρωμένος. Να έχει πυκνή σπείρα ενίσχυσης ώστε 

να επιτρέπει στο σωλήνα να επανέρχεται στην αρχική του μορφή χωρίς να τσακίζει. 

 

20.ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF  

Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff, διαφανείς , ατραυματικοί  με αποστρογγυλεμένο άκρο. Να μη 

τσακίζουν εύκολα. Για στοματική και ρινική χρήση. Να είναι latexfree και  DEHP free. 

 

21.ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 25G 

 

• Set ραχιαίας αναισθησίας μιας χρήσης με βελόνη ραχιαίας Νο 22 G, χωρίς οδηγό.  

• Το set πρέπει να περιέχει όλα τα είδη προετοιμασίας της ραχιαίας αναισθησίας αποστειρω-

μένα, σε εύχρηστο δισκάκι σταθερό. Αποστειρωμένο πεδίο μιας χρήσης με οπή, λαβίδα, το-

λύπια και γάζες.  

α. Πλαστική σύριγγα 2-3ml  
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 β. Πλαστική σύριγγα 5ml  

 γ. Βελόνες 21, 26 G και βελόνα λεπτών τοιχωμάτων μεταλλικής κεφαλής  μήκους 3.2 

 δ. Βελόνα ραχιαίας αναισθησίας από υλικό υψηλής ποιότητας με μεγάλη ευχέρεια στην μετακίνηση 

του στυλεού, μήκους 90mm και δακτυλολαβή πλαστική, υψηλής διαφάνειας, εύχρηστη. Το τέλος της 

βελόνης να είναι τύπου Quincke ( με λοξότμηση). 

 

Για τα είδη που δεν υπάρχει λεπτομερής τεχνική προδιαγραφή,  η τεχνική προδιαγραφή  θα 

απορρέει από την ονοματολογία του είδους. 

 
                  
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 

Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα 

απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Θα φέρουν σαν τίτλο 

την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα πρέπει 

να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο που θα περιέχει υποφάκελλο 

δικαιολογητικών συμμετοχής, υποφάκελλο τεχνικής προσφοράς και υποφάκελλο οικονομικής 

προσφοράς.  

 
1.  Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα περιέχει : 

 
Α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας κα-
ταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 
. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυ-
ντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκ-
προσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως παρά-
γραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του 
Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προ-
σωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του 
Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)  

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρό-
σκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019) 
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Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση 
ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιο-
λογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση 
ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιο-
λογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση 
ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιο-
λογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπρο-
σώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με 
τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρο-
σώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστο-
ποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συ-
νοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκα-
τάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπρο-
σώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπρο-
σώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του από-
φαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

2. Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει:  

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της Πρόσκλησης . 
 
 3. Ο υποφάκελος της οικονομικής  προσφοράς θα περιέχει:   
Την οικονομική προσφορά όπου θα αναφέρεται η τιμή μονάδος του είδους και απαραίτητα ο 

αύξοντας αριθμός της κατάστασης.   Στην τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.  
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• Οι προσφέροντες υποχρεωτικά θα αναγράφουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση 

των όρων της Πρόσκλησης αυτής και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και με την 

υποβολή της προσφοράς. 

• Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. 

• Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο  με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων. 

• Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής 

• Χρόνος ισχύος προσφοράς τριακόσιες εξήντα πέντε μέρες (365) μέρες. 

 

 
 

 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η  26/01/2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 

13:30 μμ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Λευκάδας. 

 

Η αποσφράγιση της Διαγωνιστικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί στις 27/01/2023 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. 

Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ όλα τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομιστούν όσα από αυτά έχουν λήξει. 

 

Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας κ. Φουντάνα 

Ελένη τηλ:2645360307, το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Πρωτογενές αίτημα αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:22REQ011829138). 

 

 

 

 

                                                                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ           
 
 
 
 
 
                                                                                                                   ΜΠΑΚΑΒΟΣ Ι.            

 

ΑΔΑ: Ρ75Κ4690ΒΧ-ΩΘ9



  

 

 

 

    

                                                                                                                                                   

                                                                                                                       

ΑΔΑ: Ρ75Κ4690ΒΧ-ΩΘ9


		2023-01-17T14:01:51+0200
	Athens




