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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 
«Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ        

 

 

 

 ΑΡ. ΠΡΩΤ : 5110 

 ΑΘΗΝΑ :   13/02/2019 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ/Γραφείο Προμηθειών 
Πληροφορίες : Παρασκευά Ελένη  
Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 26 
Ταχ. Κώδικας : 106 72 
Τηλέφωνο : 213 2052 835 
Fax : 213 2052 819 
Email : grprom@ophthalmiatreio.gr 

ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ. – ΠΟΛΗ – ΤΗΛ. – FAX) 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / Αριθμ. 3 

 
ΘΕΜΑ:  «Προμήθεια ειδών «ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»  
CPV 18222200-3, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.251,76 €  συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
 βάσει της τιμής».». 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ημερομηνία 28-2-2019 

Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ  Ώρα: 12:00 π.μ . 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - 
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΙΚΡ4690ΩΕ-ΠΒΘ
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Κωδικός Αριθμού Εξόδου 
(ΚΑΕ) 

1529α 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Τακτικός Προϋπολογισμός 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 18222200-3 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

4.251,76 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24% 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ     
ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ    (2) ΜΗΝΕΣ  

Το Νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016) 

1.2. Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007) «περί προμηθειών Φορέων εποπτευομένων 
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», 

1.3. Του Ν. 4052/1-03-2012 
1.4. Τις διατάξεις του Π. . 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

(Φ.Ε.Κ. 194 Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
1.5. Του Π. . 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 
1.6. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 
Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

1.7. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει . 
 

2. Τις Αποφάσεις:  
2.1. Την υπ’ αριθμ. 4457/7-2-2019 Εισήγηση- Απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή  του  

Νοσοκομείου μας, σχετικά με την Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης και διενέργειας 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια  ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ – 
ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»   

2.2. Την με αριθ.  1/15-01-2019 (ΑΔΑ: 62ΟΓ4690ΩΕ-04Π) Δέσμευση Δαπάνης  
 
Διενεργεί διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια των  , με λήψη κλειστών προσφορών, 

και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και για τα υπό προμήθεια είδη  ΕΝΔΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και τις ποσότητες όπως αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ της 
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παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή 

περισσότερα είδη , για το σύνολο όμως της ποσότητας κάθε είδους. 

  ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ  - Γραφείο 

Πρωτοκόλλου 
(ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος 

όροφος) 

27-2-2019 
ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΩΡΑ 14.00 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ  -  Γραφείο 

Προμηθειών 
(ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος 

όροφος) 

28-2-2019 
ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 

ΩΡΑ 12.00 

 
Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της παραπάνω ημερομηνίας 
διενέργειας  του διαγωνισμού 27-2-2019 και έως τις 14:00.  
Όσες προσφορές υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσμα, θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Με την κατάθεση της προσφοράς δεν απαιτείται η προσκόμιση δείγματος ωστόσο , σε  
περίπτωση που αυτό απαιτηθεί κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, οι 
συμμετέχουσες εταιρείες πρέπει να είναι σε θέση να το προσκομίσουν άμεσα. 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
  
ΑΡΘΡΟ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
 1.1  Επί ποινή απόρριψης, οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους 
ενδιαφερόμενους, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα 
φέρει τις κάτωθι ενδείξεις: 

1.   Τη λέξη προσφορά  
2. Τον πλήρη τίτλο του Ιδρύματος:  Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
3. Το  αντικείμενο του διαγωνισμού  
4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  
5. Τα στοιχεία του αποστολέα   

 1.2  Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 
Α. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) 
αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε 
σύμφωνα με αυτούς β) τα προσφερόμενα προϊόντα ικανοποιούν τις παρατιθέμενες 
στην παρούσα πρόσκληση τεχνικές απαιτήσεις και γ) ο χρόνος ισχύος της 
προσφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερος από εκατό είκοσι  (120) ημέρες 
προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Β. Τεχνική  Προσφορά η οποία θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της παρούσας πρόσκλησης. Τυχόν πιστοποιητικά που απαιτούνται στις τεχνικές 
προδιαγραφές να συµπεριληφθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 
Γ. Οικονομική Προσφορά του προσφέροντος για τα είδη που αναφέρονται στο  
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός 
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είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή. 
Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο 
Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική 
ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. 
Διευκρινίζεται ότι:  

 Οι προτάσεις των προσφερόντων θα αξιολογηθούν από την ορισθείσα 
Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

  Για την προμήθεια των ειδών θα συναφθεί σύμβαση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.4412/2016, όπως ισχύουν.  

 Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν µε έξοδα και ευθύνη του 
προμηθευτή. Σε περίπτωση μη παράδοσης εντός των χρονικών ορίων που 
παρέχονται στον προμηθευτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων του 
ν.4412/2016. 
 

 1.3  Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης.  

 1.4  Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της πρόσκλησης και η κατάθεση προσφοράς από μόνη της δηλώνει ότι οι όροι 
γίνονται αποδεκτοί.   

 1.5  Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις του 
Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.  

  
  ΆΡΘΡΟ 2: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  
Το  αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. 
Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή  ενιαία 
χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς και οικονομικής προσφοράς). Για την τελική επιλογή του προμηθευτή 
λαμβάνεται υπόψη , η χαμηλότερη τιμή εκ των συμμετασχόντων των οποίων οι προσφορές 
τους έχουν κριθεί ως αποδεκτές , με βάση τους όρους της πρόσκλησης.   
Η επιτροπή  θα αποσφραγίσει τους φακέλους των προσφορών και θα μονογράψει όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανά φύλλο και στην συνέχεια θα καταχωρήσει όσους 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα  του ελέγχου αυτών σε Πρακτικό, το οποίο και θα υπογραφεί.  
Το αρμόδιο όργανο μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινήσεις 
από τους διαγωνιζομένους επί των  υποβληθέντων στοιχείων.  
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση  του αποφαινόμενου 
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες .    
 
Η αναθέτουσα αρχή μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των  
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού  διατηρεί το δικαίωμα: 

 Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού μετά από 
αιτιολογημένη απόφασή της   

 Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη του με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της πρόσκλησης    
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ΑΡΘΡΟ 3: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
περιπτώσεις:   

1. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 
2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.   
3. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της πρόσκλησης. 
4. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα πρόσκλησης. 
5. Προσφορά που η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 
6. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα πρόσκλησης 

 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι πληρωμές θα γίνονται 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 και την πληρωμή. 

 
Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: 

  Ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και 
κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. 
ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 
3580/2007. 
 

   Ποσοστό 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει 
του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 
παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 
«τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η 
εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ 
ΟΓΑ επ' αυτού). 
 

  Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η 
οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή 
συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, προφόρων και κρατήσεων. Επίσης 
επιβάλλεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προαιρέσεως, προ φόρων και 
κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω σύμβασης, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στα 
άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ969/22.3.2017/Β’). Η εν λόγω κράτηση 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  
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 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος 
εισοδήματος 4%. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Ζητούμενα Είδη 

 

α/α Περιγραφή είδους  
Ποσότητα 

 

Κόστος 

/τεμ 
Συνολο  ΦΠΑ 24% Σύνολο  

1 
Ζακέτες γυναικείες χρώματος 

μπλέ ( δίπλεκτο) 50/50 
29 ΤΕΜ 23,00 € 667,00 € 160,08 € 827,08 € 

2 
Ζακέτες ανδρικές χρώματος 

μπλέ ( δίπλεκτο) 50/50 
10ΤΕΜ 23,00 € 230,00 € 55,20 € 285,20 € 

3 
Σαμπώ λευκά δερμάτινα 

αντιολισθητικά  
24 ΖΕΥΓΗ 25,00 € 600,00 € 144,00 € 744,00 € 

4 

Ελαστικά σαμπώ χειρουργείου 

χρώματος πράσινο ( Αντιστατικό 

θερμοεκχυνόμενο ελαστικό , 

υψηλής αντοχής  σε 

θερμοκρασία 100 βαθμών C στο 

νερό , πλύσιμο σε πλυντήριο 

16 ΖΕΥΓΗ 17,00 € 272,00 € 65,28 € 337,28 € 

5 

Καλσόν ελαστικά 40 DEN με 

μαλακό λάστιχο στη μέση και 

σταδιακή συμπίεση για 

ξεκούραση , χρώμα μπέζ  

348 ΤΕΜ. 4,08 € 1.419,84 € 340,76 € 1.760,60 € 

6 
Κάλτσες ανδρικές  χρώμα μαύρο 

, 100% βαμβάκι  

120 

ΖΕΥΓΗ 
2,00 € 240,00 € 57,60 € 297,60 € 

   

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  
3.428,84 € 822,92 € 4.251,76 € 
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Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και συμπληρωματικά στοιχεία οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών στα τηλ. 213 20 52 834 - 835 και ώρες 

9:00 π.μ με 14:00.  

 

                                                 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                             ΓΝΑ «ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ –ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 

                                        ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 

                                              ΜΠΟΥΡΓΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
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