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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
                 6η Υ. ΠΕ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 

 
Ταχ. ∆/νση: Περιοχή Συντριάδα 
Τ.Κ. 27 100 – ΠΥΡΓΟΣ 
Πληροφορίες: Πουλιάσης Α. 
Τηλ.: 2621082784 
Φαξ: 2621082378 
E-Mail:  promithiesgnpyr@gmail.com 

 
 

 
          ΠΥΡΓΟΣ  22/01/2016 

 
 

          ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1553 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ» 

 
Για τις ανάγκες της Μονάδας Περιτοναϊκής Κάθαρσης της Νοσηλευτικής 

Μονάδας Πύργου 
 
 

Προϋπολογισµού 44.818,22€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για τέσσερις  (4) 
µήνες 
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Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις: 

1. Του Ν.3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Του Ν.3867/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. Του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων» ΦΕΚΑ΄/19/95), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Του Ν.2362/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. Του Π.∆.118/2007, «Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚΑ΄/150/2007), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Την υπ΄αριθ.35130/739/09/08/2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1291Β΄/11-08/2010) 

7. Το Π.∆.113/2010 

8. Τα µε αριθµ. 6/13-5-2010 (θέµα 3ο) και 21/20-7-2010 (θέµα 25ο), πρακτικά 

αποφάσεων της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας σχετικά µε τη διενέργεια ενιαίου 

διαγωνισµού για την προµήθεια συστηµάτων περιτοναϊκής κάθαρσης για 

νεοεισερχόµενους ασθενείς. 

9. Τη µε αριθ.22/28.11.2012 (θέµα 2ο ) απόφαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας 

σχετικά µε την έγκριση της διακήρυξης του διαγωνισµού για την προµήθεια 

συστηµάτων περιτοναϊκής κάθαρσης µε αριθµό ΕΠΥ 3/2012.   

10. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/26-03-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις 

και συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – 

Τροποποίηση διατάξεων του Π∆ 318/1992 και λοιπές ρυθµίσεις»  

11.  Τις διατάξεις του Ν.4281/2014(ΦΕΚ Α 160/08.08.2014), «(Μέτρα στήριξης και     

ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών 

και άλλες διατάξεις)» 

12. Την 3η/19-01-2016(Θ:17 Οικονοµικής Υπηρεσίας)  Απόφαση ∆.Σ. του  Γ.Ν. Ηλείας 

περί  έγκρισης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια 

Συστηµάτων Περιτοναϊκής Κάθαρσης για τις ανάγκες της Ν. Μ. Πύργου 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ - Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου   

καλεί σε υποβολή προσφορών, για την προµήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ» για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών του 
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Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2286/95 σε συνδυασµό 

µε τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 όπως τροποποιείται-συµπληρώνεται από τις 

διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160), και συγκεκριµένα για την προµήθεια των 

κάτωθι ειδών: 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 
∆ΥΟ   (4) 
ΜΗΝΩΝ  

ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

& ΦΠΑ 
ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

Για ασθενείς υπό  συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (CAPD)  

A1 

∆ιάλυµα 
διπλού σάκου 

CAPD µε 
ρυθµιστικό 
παράγοντα 
διτανθρακικά 

2 lit 

200 
 

21€ + 6,0% 
 

4.200,00 4.452,00 

A2 Εξαρτήµατα συµβατά µε το αντίστοιχο σύστηµα 

Α2.1 

Καπάκια 
απολυµαντικά 
συµβατά µε το 

σύστηµα 

200 
 

3€/τεµ +13% 
 

600,00 

 
 
 

678,00 
 
 
 
 

Α3 
∆ιάλυµα διπλού 

σάκου µε 
γαλακτικά 2lit 

80 
13,5€ + 6,0% 

 
1.080,00 

 
1.144,80 

 

Για ασθενείς υπό αυτοµατοποιηµένη περιτοναϊκή κάθαρση   

B1 

∆ιάλυµα µονού  
σάκου µε 

διτανθρακικά  
3 lit 

600 
 

20,00€/τεµ+6,0% 
 

12.000,00 12.720,00 

B2 Εξαρτήµατα συµβατά µε το αντίστοιχο σύστηµα 

Β2.1                                                  

Καπάκια 
απολυµαντικά 
συµβατά µε το 

σύστηµα 

 
240 

 
 

3,00€/τεµ +13% 
 

720,00 813,60 



 4 

B2.2 
Αποχετευτικοί 
σάκοι διπλοί  

90 
 

30,00€/τεµ+13% 
 

2.700,00 3.051,00 

B2.3 
Set γραµµών 
σύνδεσης µε το 

µηχάνηµα  
90        

 
35,00€/τεµ+13% 

 
3.150,00 3.559,50 

Γ1 

∆ιάλυµα 
µονού  σάκου 
µε γαλακτικά  

5 lit 

400 
 

13,50€+6,0% 
 

5.400,00 5.724,00 

Γ2 

∆ιάλυµα 
µονού  σάκου 
µε γαλακτικά  

2 lit 

120 9€+6,0% 
 

1.080,00 1.144,80 

Γ3 Εξαρτήµατα συµβατά µε το αντίστοιχο σύστηµα 

Γ3.1 Set παροχής 
15 lit 

120 
 

33,70€+13% 
 

4.044,00 4.569,72 

Γ3.2 
Set 

αποχέτευσης 
15 lit 

240 
 

25,00€+13% 
 

6.000,00 6.780,00 

Γ3.3 Καπάκια 
πλαστικά 

200 
 

0,80€+13% 
 

160,00 180,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  41.134,00€       
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  (6,0%  & 13%) 44.818,22€ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων 
οκτακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτών   (#44.818,22€#) συµπ. του Φ.Π.Α., 
για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών.  
 
Κάθε προµηθευτής, επί ποινή απόρριψης, συµµετέχει µε µια µόνο προσφορά.  
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. 
Προσφορές µπορούν να δοθούν και για επιµέρους είδη.   
 
Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών  συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς και  
οικονοµικής προσφοράς µπορεί να  θα διενεργηθεί ενιαία στον ίδιο χρόνο. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ - Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ 
∆ιεύθυνση έδρας : Περιοχή Συντριάδα, Τ.Κ. 27100, Πύργος 
Τηλέφωνο : 26210-82784 & Φαξ : 26210-82378 
Αρµόδιος υπάλληλος : Πουλιάσης Α.  
 e-mail:   promithiesgnpyr@gmail.com  
 

 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές θα κατατεθούν µέχρι την 01η-02-2016 ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 14:00 
µ.µ, στη Γραµµατεία του Γενικού Νοσοκοµείου  Ηλείας. 
 

 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Η διενέργεια του ∆ιαγωνισµού θα λάβει χώρα την 02η-02-2016 ηµέρα Τρίτη    και 
ώρα 13:00. 
 
Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή µεταξύ των διαγωνιζόµενων που 
πληρούν απαραίτητα τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα. Για την 
επιλογή της προσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή, η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 
-Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των 
συµµετεχόντων. 
-Αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, για όσες προσφορές 
δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και 
των τεχνικών προδιαγραφών. 
Η αξιολόγηση των προσφορών, µπορεί να πραγµατοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση 
σταδίων/ φάσεων (Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 
και Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς). 
Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων, ανάδοχος  
αναδεικνύεται αυτός που υπέβαλε τη χαµηλότερη  τιµή. 
 
 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραµµατεία του 
Γ. Ν. Ηλείας 
Ν.Μ. Πύργου 

 
01/02/2016 

ΩΡΑ: 14:00 µ.µ. 
Ηµέρα ∆ευτέρα 

 

Γ. Ν. Ηλείας, Ν.Μ. 
Πύργου, Συντριάδα 
Τ.Κ.27100 Πύργος  

02/02/2016 
ΩΡΑ: 13.00 µ.µ. 
Ηµέρα Τρίτη 

 
Οι υποψήφιοι Προµηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους  µέχρι την 
01/02/2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 µ.µ στη Γραµµατεία της Αναθέτουσας 
Αρχής, οδός: Συντριάδα, ΤΚ 27100, Πύργος. Η διενέργεια του ∆ιαγωνισµού θα λάβει 
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χώρα στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού : Συντριάδα, ΤΚ 27100, 
Πύργος, στις 02/02/2016, ηµέρα Τρίτη   και ώρα 13:00 µ.µ.  
 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1.∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που δραστηριοποιούνται στο 
αντικείµενο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας,  που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή 
σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε 
το Ν.2513/1997 και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.∆. 60/2007) ή 
προερχόµενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. 
και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. 

2.Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή 
για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόµενη 
µε την παρούσα Υπηρεσία κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η 
ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

3.Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι 
εγγεγραµµένα στα οικεία επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και να προσκοµίζουν 
ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα 
πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο του 
κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκοµίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή 
πιστοποιητικό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 44 του Π.∆. 60/2007. 

 
 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους στην 
ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα. Σε ένα από τα 
αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”, να µονογράφεται από τον υποψήφιο 
ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι 
επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.  
 
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
 
α) Η λέξη «Προσφορά».  
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.  
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης.  
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δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.  
 
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:  
 

Α. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν, µαζί µε την προσφορά τους 
υποχρεωτικά, επί ποινή απόρριψης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
 
Α)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της 
επιχείρησης, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα και δεν έχουν 
εποµένως κηρυχθεί έκπτωτοι, ή αποκλειστεί από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή 
ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. του ∆ηµόσιου τοµέα, ή αποκλειστεί από διαγωνισµούς για 
υπηρεσίες ή προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά 
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ότι είναι συνεπής στην 
εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών τους 
εν γένει προς το ∆ηµόσιο Τοµέα, ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις 
κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 
 
Β)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία: 
 
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 
β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς, 
-δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας (ούτε και για  
(α). συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,  
(β). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 
του Συµβουλίου, (γ). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε 
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (δ). 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες) ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 
-δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 
-είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, 
- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους, 
- δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
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έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
-Να δηλώνεται ότι η προσφορά τους πληροί τις τεθείσες από το Νοσοκοµείο τεχνικές 
προδιαγραφές και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσης 
-Να δηλώνεται ότι η προσφορά τους είναι σύµφωνη µε το Ν 3863/2010, άρθρο 68. 
 
Γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α/75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει:  
 
 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και ότι αποδέχονται πλήρως τους 
όρους των τεχνικών προδιαγραφών.  
  Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης και 
παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης τους σχετικά µε οποιαδήποτε 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή, ακύρωση -µαταίωση του εν λόγω 
διαγωνισµού.  
 
 
Κάθε υπεύθυνη δήλωση που ζητείται στα δικαιολογητικά συµµετοχής να φέρει 
ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, 
ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη  
 
Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 
επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόµενους, στο σύνολο 
των συναλλαγών τους µε όλο το ∆ηµόσιο Τοµέα όπως προβλέπει ο N. 4250/2014 
ΦΕΚ Α΄ 74. τα κάθε είδους έγγραφα που θα υποβληθούν από τους συµµετέχοντες 
θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι σύµφωνα µε τον παραπάνω Νόµο και την 
αντίστοιχη εγκύκλιο µε Αριθµ. Πρωτ.: ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 
Α∆Α:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.  
 
Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση µε τα 
παραπάνω θεωρείται εκ παραδροµής και δεν λαµβάνεται υπόψη.  
 
Το Νοσοκοµείο θα διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων 
που κατατίθενται σύµφωνα µε τα προηγούµενα και στις περιπτώσεις 
προσκόµισης παραποιηµένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι µόνο θα 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά θα 
ανακαλείται αµέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας 
χρησιµοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.  
 

 
Β. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,  ο οποίος περιλαµβάνει: 
 
Α) Τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), όπως 
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
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B) Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της 
εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων του, καθώς και αντίγραφα των ΦΕΚ όπου 
έγιναν οι αντίστοιχες δηµοσιεύσεις. 
Γ) Απαραίτητη είναι η συµµόρφωση  µε τις τεθείσες από το Νοσοκοµείο τεχνικές 
προδιαγραφές, όπου θα δηλώνεται υπευθύνως από τις συµµετέχουσες εταιρείας η 
αποδοχή τους. 
 
Γ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ο οποίος 
περιλαµβάνει:  
 
Τα Οικονοµικά Στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) υποβάλλονται  
σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή σε πίνακα, στον οποίο θα πρέπει να προστεθούν 
τα ακόλουθα στοιχεία από τον συµµετέχοντα:  
 
1. προσφερόµενη τιµή χωρίς Φ.Π.Α.,  
2. το ποσοστό Φ.Π.Α.  
3. κωδικός και τιµή Παρατηρητήριου Τιµών, αν υφίσταται.  
Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος δεν ταυτίζεται µε αντίστοιχο είδος του 
Παρατηρητηρίου Τιµών, ζητείται επιπλέον Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει να 
δηλώνεται ότι το συγκεκριµένο είδος δεν ταυτίζεται µε αντίστοιχο του 
Παρατηρητηρίου Τιµών. 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές είναι δυνατό: 
να υποβάλλονται στη Γραµµατεία της Αναθέτουσας Αρχής µέχρι και 01/02/2016, 
ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 14:00 µ.µ., να αποστέλλονται στη διεύθυνση του 
Νοσοκοµείου µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την 
απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι 
την 14:00 µ.µ. 
 
 Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε 
τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική 
υπηρεσία ή τη γραµµατεία». 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές κατατίθενται, µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα, 
που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.  
Ο ενιαίας σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ» του Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  1553/22-01-2016 
Ο φάκελος αναγράφει την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζόµενου, τον τίτλο του διαγωνισµού 
και τον τίτλο του φακέλου.  
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Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα 
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νοµίµως 
επικυρωµένα, τα ξενόγλωσσα έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, επιστολές) πρέπει 
να είναι και νοµίµως µεταφρασµένα, ανάλογα µε τα οριζόµενα στην κείµενη 
νοµοθεσία και ειδικότερα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 του  Ν. 4250/2014 
ΦΕΚ Α΄ 74 . «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις , Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποίηση των διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις».  
 

Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους, οι 
οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία καθώς και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο (δισκέτα ή CD) και ειδικότερα τα 
εξής: 
1.ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
2.ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µε τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τοποθετείται σε δύο αντίγραφα το σύνολο των 
κατατιθέµενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο 
αντίγραφο (αν και εφόσον χρειάζεται , µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο Ν. 
4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74 . «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις , Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποίηση των 
διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις».), και το δεύτερο απλό 
φωτοαντίγραφο.   

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει πλήρη τεχνική 
περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη αντιστοιχία τόσο µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της πρόσκλησης όσο και τα (τυχόν) 
συνυποβαλλόµενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά, 
ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση. 

Στον ίδιο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετείται και CD µε την τεχνική 
προσφορά η οποία θα περιέχει τα στοιχεία της προσφοράς, κατάλληλα συσκευασµένη 
προς αποφυγή φθορά της. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 
3.ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου 
τοποθετείται η οικονοµική προσφορά σε δύο αντίγραφα, και θα περιέχει τα οικονοµικά 
στοιχεία της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό 
στο οποίο υπάγονται οι προς προµήθεια υπηρεσίες και θα βαρύνει το φορέα, καθώς και 
την ισχύ της προσφοράς. Στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς τοποθετείται και CD 
µε την οικονοµική προσφορά, κατάλληλα συσκευασµένη προς αποφυγή φθοράς της.  
Στις περιπτώσεις υπηρεσιών που συµπεριλαµβάνονται στο ΠΤ της Ε.Π.Υ. οι 
προσφερόµενες τιµές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιµές του 
παρατηρητηρίου.  
Σε περίπτωση που οι προσφερόµενες υπηρεσίες δεν περιλαµβάνονται στο ΠΤ της 
Ε.Π.Υ., οι υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώνουν στην προσφορά τους.  
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται. 
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ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους  για εκατόν                                                               
είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη µέρα της διαδικασίας της αξιολόγησης , 
ισχυόντων κατά τα λοιπά και επιπροσθέτως των οριζοµένων στο Ν. 
Ν.4281/2014(ΦΕΚ Α 160/08.08.2014). 

 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση για την «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ » του Γ.Ν. 
Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου θα ισχύει για τέσσερις (4 ) µήνες ή έως εξαντλήσεως των 
ποσοτήτων, µε  τον  όρο  διακοπής της σύµβασης/ων  όταν  υλοποιηθεί   ο 
διαγωνισµός που  εκκρεµεί από το ΠΠΥΥ 2014. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μεταξύ του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας και του αναδόχου θα υπογραφεί 
σύµβαση σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παρούσα. Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην 
ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη πρόσκληση και την 
προσφορά του προµηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να 
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας.  

Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ για τέσσερις(4 ) µήνες από την 
υπογραφή της. Η σύµβαση είναι δυνατόν να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον 
υλοποιηθεί ο διαγωνισµός που εκκρεµεί  από το Π.Π.Υ.Υ. 2014. Ο προµηθευτής στον 
οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσκοµίσει  εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης πρέπει να καλύπτει σε 
ποσοστό το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα 
προσκοµιστεί από τον προµηθευτή, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του 
διαγωνισµού.  
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Το Γενικό Νοσοκοµείο  Ηλείας   διατηρεί το δικαίωµα κατά τη διακριτική του 

ευχέρεια σε κάθε στάδιο, να διαφοροποιήσει την παρούσα διαδικασία και/ή το 
χρονοδιάγραµµα αυτής και/ή να αιτηθεί κάθε συµπληρωµατική πληροφορία ή έγγραφο 
χρειάζεται, από κάθε ενδιαφερόµενο. 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας διατηρεί το δικαίωµα να µην κατακυρώσει το 
αποτέλεσµα της διαγωνιστικής διαδικασίας, να αιτηθεί βελτίωση της προσφοράς του 
επικρατέστερου Αναδόχου, να µαταιώσει οριστικά τη διαδικασία, ή να την επαναλάβει, 
χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση του αναδόχου και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν 
µέρος . 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
1.  Η πληρωµή θα γίνεται για το 100% της κάθε τµηµατικής αξίας, εντός χρονικού 
διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών, από την ηµεροµηνία υπογραφής των σχετικών 
πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του είδους. Ως προς τα 
δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 
35 του Π.∆.118/07. 
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα 
αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η 
αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ν.4152/2013 για την 
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καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές (o oποίος 
επικαιροποιεί το   Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»), καθίσταται υπερήµερος και 
οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η 
υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως 
του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 
2.Toν προµηθευτή πoυ θα αvαδειχθεί βαρύvoυv oι  ακόλουθες κρατήσεις : 
 
2.1)Υπέρ Οργανισµών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο της 
εκατό). 
2.2) Υπερ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,10% (Άρθρο 4 Ν. 
4013/11) 
2.3) Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 
24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήµατος. 
3. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Νοσοκοµείο.  
4.Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε Ευρώ (€) µε την προσκόµιση των νοµίµων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 
πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία 
για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων 
5.Η αµοιβή του αναδόχου για κάθε ηµερολογιακό µήνα προσφεροµένων υπηρεσιών 
και εργασιών, θα καταβάλλεται µε τραπεζική επιταγή µέχρι το τέλος του αµέσως 
επόµενου τριµήνου το αργότερο.  

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 

συγκεκριµένα τα δικαστήρια Πύργου εφαρµοστέο δε ∆ίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα 

δυο µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των 
δικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα 
µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την 
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην 
προηγούµενη παράγραφο. 

 
 
Ακολουθεί παράρτηµα µε τα είδη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές τους που 

συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δηµοσίευση : 

Στην  ιστοσελίδα του Γ.Ν. Ηλείας 

Στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

Στο ΚΗΜ∆ΗΣ  
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στους πίνακες ανακοινώσεων των:  

Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών 

Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών 

Επιµελητήριο Πύργου 

 

 
 

                                                                        Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ 

                       α.α. 

 

                                                                     ∆ρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

                                                                ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Τα περιτοναϊκά διαλύµατα µε το σύνολο των απαραίτητων συµβατών εξαρτηµάτων 
(συνδετικό, γραµµή σύνδεσης, προστατευτικά καλύµµατα, προστατευτικό σηµείο 
σύνδεσης, clamps, λαβίδες) αποτελούν ένα ενιαίο σύστηµα.  
Τα συστήµατα περιτοναϊκής κάθαρσης πρέπει να πληρούν ανά κατηγορία τους εξής 
όρους:  
 
Α1) ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΦΟΡΗΤΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ 
ΚΑΘΑΡΣΗ (ΣΦΠΚ-CAPD)  
Το σύστηµα αποτελείται από το σάκο διαλύµατος περιτοναϊκής κάθαρσης σε όγκους 
από 1,5 έως 3,0 λίτρα που συνδέεται µε κλειστό κύκλωµα γραµµών παροχής και 
αποχέτευσης καθώς και µε αποχετευτικό σάκο. Ο σάκος διαλύµατος να φέρει 
υποδοχή για την προσθήκη φαρµάκων στο διάλυµα και η γραµµή παροχής του 
διαλύµατος να επιτρέπει την ευχερή και ασφαλή σύνδεση µε τον περιτοναϊκό 
καθετήρα. Ο αποχετευτικός σάκος να φέρει ειδική υποδοχή για την λήψη δείγµατος 
του αποβαλόµενου περιτοναϊκού υγρού. Τύποι διαλυµάτων: 
α) ∆ιαλύµατα µε ρυθµιστικό παράγοντα γαλακτικά 
β) ∆ιαλύµατα µε ρυθµιστικό παράγοντα διττανθρακικά 
γ) ∆ιαλύµατα µε ρυθµιστικό παράγοντα γαλακτικά και διττανθρακικά  
δ) ∆ιαλύµατα µε πολυµερή γλυκόζης (icodextrin) 
ε) ∆ιαλύµατα µε αµινοξέα.  
Η περιεκτικότητα των διαλυµάτων σε κάλιο, νάτριο, ασβέστιο, µαγνήσιο, γλυκόζη 
πρέπει να ποικίλλει για την αντιµετώπιση όλων των ασθενών, αναλόγως των 
αναγκών. Τα διαλύµατα πρέπει να καλύπτουν όλο το εύρος της ωσµωτικότητας 
(ισότονα, µετρίως υπέρτονα, υπέρτονα). 
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Το σύστηµα πρέπει να φέρεται σε ενιαία και αποστειρωµένη συσκευασία. Να 
δηλώνεται ότι είναι από βιοσυµβατό υλικό, ελεύθερο πυρετογόνων ουσιών και 
σύµφωνο µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας.  
 
 
 
Α2) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 
(ΑΠΚ) 
Η αυτοµατοποιηµένη περιτοναϊκή κάθαρση απαιτεί τη χρήση ειδικού µηχανήµατος 
(CYCLER). Η προµηθεύτρια εταιρεία του αναλώσιµου υλικού θα παραχωρεί προς 
χρήση και θα συντηρεί το µηχάνηµα αυτό, χωρίς οποιαδήποτε οικονοµική 
επιβάρυνση.  
α) Τα διαλύµατα που προορίζονται για χρήση σε µηχάνηµα ΑΠΚ να φέρονται σε 
σάκους κατάλληλους για σύνδεση µε το µηχάνηµα αυτό και σε όγκους από 2 έως 5 
λίτρα. Τα διαλύµατα να φέρονται σε αποστειρωµένη συσκευασία, να είναι 
βιοσυµβατά, ελεύθερα πυρετογόνων ουσιών και να είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας. Οι απαιτούµενοι τύποι διαλυµάτων 
είναι οι ίδιοι µε αυτούς της κατηγορίας Α1. 
 β) Το σετ γραµµών σύνδεσης σάκων µηχανήµατος να φέρεται σε ενιαία 
αποστειρωµένη συσκευασία µιας χρήσης, για να εξασφαλίζει την ασφαλή σύνδεση 
και αποσύνδεση του ασθενή µε το µηχάνηµα,  
γ) Το σετ σάκου αποχέτευσης να φέρεται σε αποστειρωµένη συσκευασία µιας 
χρήσης, ο δε σάκος να είναι µεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή του 
αποβαλόµενου περιτοναϊκού υγρού. Για κάθε συγκεκριµένο µηχάνηµα ο 
προµηθευτής του να προσφέρει και τα τρία ανωτέρω αναλώσιµα υλικά.  
Στην αυτοµατοποιηµένη και στη συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση υπολογίζεται 
ως συνήθης κατανάλωση η ποσότητα των 12,5 λίτρων διαλύµατος ανά 
εικοσιτετράωρο, επιτρεπόµενης αύξησης έως τα 15 λίτρα, σε ειδικές περιπτώσεις. Για 
την υπέρβαση των ανωτέρω ορίων (πλέον των 12,5 λίτρων) λόγω ιδιαιτερότητας του 
ασθενούς, θα κατατίθεται µηνιαία αιτιολογηµένη έκθεση, υπογεγραµµένη από τον 
∆/ντη της Νεφρολογικής Κλινικής ή τον ∆/ντη της Μ.Τ.Ν.  
 

 

 

 
                Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ 

                       α.α. 

 

                                                                     ∆ρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

                                                                ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 


