
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ: 09-12-2022
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 10744

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Τμήμα: Οικονομικού 
Γραφείο: Προμηθειών 
Πληρ.: Μπασιακίδου Ζωή
Ταχ.Δ/νση: 25ης Μαΐου 152, 68300
Τηλ.: 25533-50329
e-mail:  Promitheies@1132.syzefxis.gov.g

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια
του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με επιδεσμικό υλικό (CPV333141110-4) με κριτήριο
την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής  ,
συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 29.984,32€».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ

Προμήθεια με επιδεσμικό υλικό (CPV33141110-4) , για την κάλυψη των 
αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται αυτές στο παράρτημα της 
παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Την αριθμ. 28ης/Θ4ο/23-11-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού 
Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνιστικής 
διαδικασίας για την προμήθεια με επιδεσμικό υλικό (CPV33141110-4), για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους , συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 
29.984,32€ με φπα , σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση:
Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, 25ης Μαΐου 152, Τ.Κ. 68300 Διδ/χο, 
στο Γραφείο Προμηθειών, πληροφορίες στο τηλέφωνο 25533-50329.

Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας
με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη 

«Να μην ανοιχθεί
από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα πρέπει:

(α) Να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία της εταιρείας και 
την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την 10744/2022 πρόσκληση για την 
προμήθεια με επιδεσμικό υλικό(CPV33141110-4)» για κάλυψη των
αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και να παραδοθεί στο
Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.

(β) Η προσφορά να φέρει   ΣΦΡΑΓΙΔΑ   ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και   ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
του νόμιμου εκπροσώπου.

(γ) Να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές, όπως αυτές 
παρατίθενται     στο     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     Ι     με     τίτλο     «ΤΕΧΝΙΚΕΣ     
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»

mailto:Promitheies@1132.syzefxis.gov.g


που     αποτελεί         αναπόσπαστο         τμήμα     της         παρούσας         στο         οποίο 
περιγράφονται ακριβώς οι απαιτήσεις και οι τεχνικές 
προδιαγραφές. (δ) Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

 την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με τα οικονομικά στοιχεία 
της προσφοράς, ως εξής:

 Συμπεριλαμβάνουν την προσφερόμενη τιμή. Στις τιμές αυτές 
είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται 
όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον 
Φ.Π.Α.

 Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται 
δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.

 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε Euro. Θα αναγράφονται 
δε αριθμητικώς και ολογράφως.

 Η τιμή θα δίνεται με Φ.Π.Α. και χωρίς Φ.Π.Α. Για τη 
σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α..

 Η        προσφερόμενη        τιμή        δεν        θα        πρέπει        να        ξεπερνά

       την προϋπολογισθείσα     δαπάνη.

 Οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι 
εντός της χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς εφόσων αυτή 
καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010,.

 (ε)  Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από
τις απαιτήσεις, προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης, απορρίπτονται         ως     απαράδεκτες.

 Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών  ξεκινά μετά την ανάρτηση
του παρόντος.

 Υποβολή προσφορών: έως Δευτέρα 19-12-2022 ώρα 14:30 
μ.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου 
Διδυμοτείχου.

 Χρόνος Διενέργειας: Τρίτη 20-12-2022 ώρα 10:00 π.μ.

Η     προθεσμία     υποβολής     των     προσφορών     τηρείται     απαρέγκλιτα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Είκοσι εννέα  χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τέσσερα και τριάντα δύο 
ευρώ (29.984,32€).

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPV: 33141110-4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δώδεκα(12) μήνες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται     ως     απαράδεκτη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά 
της ορίζεται σε δώδεκα (12)μήνες.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ
Α 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ
ΚΑ

Με     την     υποβολή     της     προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδείξει 
τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρ. 73 και
του αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς
απόδειξη τούτου ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω 
σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα:

 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου.

Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως:

(1) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές
(2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
(3) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου

 Ασφαλιστική Ενημερότητα

 Φορολογική Ενημερότητα.

 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:

i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται:
α) ισχύον καταστατικό αυτής,
β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (όπου 
υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης να κατατεθούν τα ΦΕΚ, διαφορετικά
βεβαίωση του ΓΕΜΗ) και
γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του ΓΕΜΗ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη 
ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την 
εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
Για Ε.Π.Ε., Ι.ΚΕ. κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει 
ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει 
να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος 
καταστατικού.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να 
αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και 
από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος 
και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και 
τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως 
από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή 
κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν 
έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός 
φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.

 Υπεύθυνη         δήλωση           του           Ν           1599/86  ,           υπογεγραμμένη  
με
ημερομηνία         εντός         των         τελευταίων         τριάντα         ημερολογιακών 
ημερών         προ         της         καταληκτικής         ημερομηνίας  υποβολής         των



προσφορών και στην οποία θα         αναγράφονται τα στοιχεία
του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες
και να δηλώνεται ότι:

 αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης.

 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης κι έχετε λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.

 παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με
οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή
ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 106 του
Ν.4412/2016.

 δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε  χρονικό  διάστημα δύο (2)  ετών πριν  την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, σύμφωνα
με την  περ.  γ  του άρθρου  73  του  Ν.4412/2016  όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.4488/2017.

   συμμετέχετε με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό.
 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

Με την τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά, 
πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα, όπως αυτά απαιτούνται σύμφωνα 
με το συνημμένο.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική προσφορά, να 
αναφέρουν για κάθε είδος, εκτός από τεχνική περιγραφή του είδους και τα 
παρακάτω:
   Α.     α/α     τον     κωδικός     είδους     του     
Νοσοκομείου Β.     τον     κωδικός     είδους     της     
εταιρείας
Γ.     Την     τεχνική     περιγραφή     του     είδους  
Δ.     την     εμπορική     ονομασία     –μάρκα-     κωδικό,     το     εργοστάσιο     και     την     χώρα     
κατασκευής του     κάθε         είδους
Ε.     τη     συσκευασία
Ζ.     τον     κωδικό         ΕΚΑΠΤΥ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές         αποτελούν         στο σύνολό τους 
απαράβατους όρους         της πρόσκλησης και η οποιαδήποτε μη 
συμμόρφωση     προς     αυτές     συνεπάγεται     απόρριψη     της     προσφοράς.

2. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να 
είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όσο
και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Εάν κάποιο από τα
ανωτέρω δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης, θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου επικαιροποιημένο.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ Όλοι οι προσφέροντες πρέπει μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν 
δείγμα, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως 
επαρκή όπως ορίζει το άρθρο 214 του Ν.4412/2016

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την προϋπολογισμό του Γενικού 
Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, μετά 
από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την
αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την 
πληρωμή πρέπει απαραιτήτως να κατατεθούν από τον ανάδοχο τα 
ακόλουθα
στην οικονομική υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου:



(α) Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών υπογεγραμμένο 

από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

(β) Τιμολόγιο πώλησης.

(γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όταν 

αυτά ζητηθούν από την Υπηρεσία.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι:
α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων  και  κρατήσεων  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής
σύμβασης  υπέρ  της  Ενιαίας  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΑΔΗΣΥ)
επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του  Ν.4912/2022 όπως ισχύει).
β)  Κράτηση  ύψους  0,02% υπέρ  της  ανάπτυξης  και  συντήρησης  του  ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς
και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό  παρακρατείται  σε
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό
του  Υπουργείου  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  σύμφωνα  με  την  παρ.  6  του
άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας.

 Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση  φόρου  εισοδήματος  αξίας  4% επί  του  καθαρού  ποσού.  Ο
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει
το Νοσοκομείο.   

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης παραμένουν σταθερά

και  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή  αύξηση έως την

συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η παρούσα πρόσκληση θα είναι ανηρτημένη:

 Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑwww  .  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr  

 Στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
www  .  eprocurement  .  gov  .  gr  

Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www  .  did  -  hosp  .  gr  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                              ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

http://www.did-hosp.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.et.diavgeia.gov.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΝΟΣΟΚΟ
ΜΕΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μ/Μ

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ  ΦΠΑ

 1 7835

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ

ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ 10*20 CM
(+0,5CΜ,-0,5CΜ),

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ.

Αποστειρωμένη αιμοστατική
απορροφήσιμη γάζα από100%

οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη
με βακτηριοστατικές

ιδιότητες.Διαστάσεων 10*20 CM
(+0,5CΜ,-0,5CΜ). ΤΕΜ 1500 6780,00

2 7840
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΟΣΤΩΝ

2.5GR, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ.

Αποστειρωμένο αιμοστατικό κερί
οστών συσκευασίας 2,5gr

ΤΕΜ 24 32,54

3 7839

ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ  ( ΣΚΟΝΗ-

ΠΟΥΔΡΑ)

Αιμοστατική σκόνη (πούδρα) από
οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη

με βακτηριοστατικές  ιδιότητες ,η
οποία  επιφέρει άμεση αιμόσταση. ΤΕΜ 200 4746,00

4 7778

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗTA ΔΙΑΦΑΝΗ
ΕΠΙΘ/ΤΑ (ΜΕΜΒΡΑΝΗ)
10CM*12CM, (+0,5CΜ,-

0,5CΜ),ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΜΟΛ/ΜΕΝΩΝ ΤΡΑΥΜ/ΚΩΝ

ΕΠΙΦΑNEIΩΝ,ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ,

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ.

Αυτοκόλλητο αποστειρωμένο
διαφανές επίθεμα πολυουρεθάνης,
αδιάβροχο ,εύκαμπτο,που επιτρέπει

την αναπνοή του δέρματος,δεν κολλά
στην υγρή επιφάνεια του τράυματος
και η συγκολλητική του ουσία είναι

υποαλλεργική.
Διαστάσεων10CM*12CM, (+0,5CΜ,-

0,5CΜ). ΤΕΜ 1000 282,50

5 7777

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤA ΔΙΑΦΑΝΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ

5CM*7CM(+0,5CM,-0,5CM)
(ΜΕΜΒΡΑΝΗ) ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ,

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ.

Αυτοκόλλητο αποστειρωμένο
διαφανές επίθεμα

(μεμβράνη)πολυουρεθάνης,
αδιάβροχο ,εύκαμπτο,που επιτρέπει

την αναπνοή του δέρματος ,δεν κολλά
στην υγρή επιφάνεια του τράυματος
και η συγκολλητική του ουσία είναι

υποαλλεργική.
Διαστάσεων5CM*7CM(+0,5CM,-

0,5CM) ΤΕΜ 1000 226,00

6 7788

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ
ΕΠΙΘ/ΤΑ (ΜΕΜΒΡΑΝΗ)
15CM*20CM +/- 1 CM
ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΟΤΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΟΣΧ/ΤΩΝ &
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΘ/ΡΩΝ

ΕΠΙΣΚ/ΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘ.

Αποστειρωμένo  διαφανές
αυτοκόλλητο επίθεμα ,από μεμβράνη
πολυουρεθάνης, ,δεν κολλά στο υγρό

τραύμα, επιτρέπει τον αερισμό της
πληγής και του δέρματος. Να μην
ξεκολλά κατά την εφίδρωση και η

συγκολλητική ουσία είναι
υποαλλεργική.

Διαστάσεων15CM*20CM +/- 1 CM ΤΕΜ 1000 904,00

7 22812

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩMΕΝΟΣ

ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΓΑΖΑ 10CΜ*40CM,

(+0,5CΜ,-0,5CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ.

Αυτοκόλλητος αποστειρωμένος
μετεγχειρητικός ταχυεπίδεσμος ,με

ειδική απορροφητική γάζα και
επικάλυψη δερμοφιλής

πολυουρεθάνης , η οποία απορροφά
τις εκκρίσεις ,δεν κολλά στο τραύμα,
επιτρέπει τον αερισμό της πληγής και
του δέρματος. Ο ταχυεπίδεσμος να

μην ξεκολλά κατά την εφίδρωση και η
συγκολλητική ουσία είναι

υποαλλεργική. Διαστάσεων 10cm
x40cm, (+0,5CΜ,-0,5CΜ). ΤΕΜ 12000 2305,20

8 7766 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩMΕΝΟΣ

ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΓΑΖΑ 8CΜ*6CM, (+0,5CΜ,-

0,5CΜ), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Μ.Χ.

Αυτοκόλλητος αποστειρωμένος
μετεγχειρητικός ταχυεπίδεσμος ,με

ειδική απορροφητική γάζα και
επικάλυψη δερμοφιλής

πολυουρεθάνης , η οποία απορροφά
τις εκκρίσεις ,δεν κολλά στο τραύμα,
επιτρέπει τον αερισμό της πληγής και
του δέρματος. Ο ταχυεπίδεσμος να

μην ξεκολλά κατά την εφίδρωση και η
συγκολλητική ουσία είναι

ΤΕΜ 25000 471,78



υποαλλεργική. Διαστάσεων 8cm x6cm,
(+0,5CΜ,-0,5CΜ).

9 7767

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ

ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΓΑΖΑ 15CΜ*8CM,

(+0,5CΜ,-0,5CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ.

Αυτοκόλλητος αποστειρωμένος
μετεγχειρητικός ταχυεπίδεσμος ,με

ειδική απορροφητική γάζα και
επικάλυψη δερμοφιλής

πολυουρεθάνης , η οποία απορροφά
τις εκκρίσεις ,δεν κολλά στο τραύμα,
επιτρέπει τον αερισμό της πληγής και
του δέρματος. Ο ταχυεπίδεσμος να

μην ξεκολλά κατά την εφίδρωση και η
συγκολλητική ουσία είναι

υποαλλεργική. Διαστάσεων 15cm
x8cm, (+0,5CΜ,-0,5CΜ). ΤΕΜ 25000 1754,33

10 7768

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ

ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΓΑΖΑ 20CM*10CM,

(+0,5CΜ,-0,5CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ.

Αυτοκόλλητος αποστειρωμένος
μετεγχειρητικός ταχυεπίδεσμος ,με

ειδική απορροφητική γάζα και
επικάλυψη δερμοφιλής

πολυουρεθάνης , η οποία απορροφά
τις εκκρίσεις ,δεν κολλά στο τραύμα,
επιτρέπει τον αερισμό της πληγής και
του δέρματος. Ο ταχυεπίδεσμος να

μην ξεκολλά κατά την εφίδρωση και η
συγκολλητική ουσία είναι

υποαλλεργική. Διαστάσεων 20cm
x10cm, (+0,5CΜ,-0,5CΜ). ΤΕΜ 25000 2375,83

11 7769

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ
ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ

ΜΙΚΡΟΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΖΑ,
19MM*72MM, (+1ΜΜ,-1ΜΜ),

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ.

Αυτοκόλλητος αποστειρωμένος
ταχυεπίδεσμος  μικροτραυμάτων,

μακρόστενος  με απορροφητική γάζα
και δυνατή κολλητική

ικανότητα.Διαστάσεων19MM*72MM,
(+1ΜΜ,-1ΜΜ). ΤΕΜ 3000 40,68

12 7771

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ
ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ

ΜΙΚΡΟΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΖΑ,
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 23ΜΜ,

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ.

Αυτοκόλλητος αποστειρωμένος
ταχυεπίδεσμος  μικροτραυμάτων,

στρόγγυλος  με απορροφητική γάζα
και δυνατή κολλητική

ικανότητα.Διαστάσεων23MM ΤΕΜ 3000 33,90

13 7782

ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΟΣ (ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ)
ΑΝΤΙΣΗΠΤIKH ΓΑΖΑ

ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ
10CM*20CM(+1CΜ,-1CΜ),

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ.

Αποστειρωμένη Βαζελινούχος-
παραφινούχος  αντισηπτική γάζα ,με
αλοιφή ανθεκτική στο νερό,που δεν

κολλά στην πληγή.
Διαστάσεις10CM*20CM(+1CΜ,-1CΜ ΤΕΜ 1000 226,00

14 7781

ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΟΣ (ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ)
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΓΑΖΑ

ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ
8CM*10CM, (+1CΜ,-1CΜ),

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ.

Αποστειρωμένη Βαζελινούχος-
παραφινούχος  αντισηπτική γάζα ,με
αλοιφή ανθεκτική στο νερό,που δεν

κολλά στην πληγή. Διαστάσεις
8CM*10CM, (+1CΜ,-1CΜ) ΤΕΜ 1000 113,00

15 7841

ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 0

(ΔΑΚΤΥΛΟ)
Δικτυωτός σωληνοειδής ελαστικός

επίδεσμος Νο 0 ΚΙΤ 4 5,42

16 7842

ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 1
(ΔΑΚ./ΑΝΤΙΧ./ΔΑΧΤ.ΠΟΔΙΟΥ)

Δικτυωτός σωληνοειδής ελαστικός
επίδεσμος Νο1 ΚΙΤ 4 9,04

17 7843

ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 2

(ΚΑΡΠΟΣ/ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ)
Δικτυωτός σωληνοειδής ελαστικός

επίδεσμος Νο 2 ΚΙΤ 4 9,49

18 7844

ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 3

(ΑΓΚΩΝΑΣ)
Δικτυωτός σωληνοειδής ελαστικός

επίδεσμος Νο 3 ΚΙΤ 4 10,40

19 7845

ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 4

(ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ / ΧΕΡΙ)
Δικτυωτός σωληνοειδής ελαστικός

επίδεσμος Νο 4 ΚΙΤ 4 12,20

20 7846

ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 5

(ΠΟΔΙ / ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ)
Δικτυωτός σωληνοειδής ελαστικός

επίδεσμος Νο 5 ΚΙΤ 4 13,56



21 7847

ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 6

(ΓΟΝΑΤΟ)
Δικτυωτός σωληνοειδής ελαστικός

επίδεσμος Νο 6 ΚΙΤ 4 23,50

22 7848

ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 7

(ΜΗΡΟΣ)
Δικτυωτός σωληνοειδής ελαστικός

επίδεσμος Νο 7 ΚΙΤ 4 26,22

23 7849

ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 8

(ΜΗΡΟΣ / ΚΕΦΑΛΙ)
Δικτυωτός σωληνοειδής ελαστικός

επίδεσμος Νο 8 ΚΙΤ 4 27,35

24 7850

ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 9

(ΚΟΙΛΙΑ / ΚΟΡΜΟΣ)
Δικτυωτός σωληνοειδής ελαστικός

επίδεσμος Νο 9 ΚΙΤ 4 37,52

25 7851

ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν.10
(ΚΟΡΜΟΣ / ΩΜΟΣ / ΛΕΚΑΝΗ)

Δικτυωτός σωληνοειδής ελαστικός
επίδεσμος Νο 10 ΚΙΤ 4 38,87

26 7826

ΕΛΑΣΤ.ΕΠΙΔΕΣMOΣ
ΕΛΑΣΤIKΟΤΗΤΑΣ 100-130%
ΠΛΑΤΟΥΣ 10CM, (+0,5CΜ,-
0,5CΜ), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

Μ.Χ.

Ελαστικός αποστειρωμένος  επίδεσμος
,πυκνής υφάνσεως και πολύ υψηλής

ελαστικότητας 100%-130% ,κατά την
εφαρμογή του  να μην  χάνει την
ποιότητα  και ελαστικότητα του

.Πλάτους 10cm ΤΕΜ 1800 223,74

27 7827

ΕΛΑΣΤ.ΕΠΙΔΕΣMOΣ
ΕΛΑΣΤIKΟΤΗΤΑΣ 100-130%
ΠΛΑΤΟΥΣ 12CM(+0,5CΜ,-
0,5CΜ), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

Μ.Χ.

Ελαστικός αποστειρωμένος  επίδεσμος
,πυκνής υφάνσεως και πολύ υψηλής

ελαστικότητας 100%-130% ,κατά την
εφαρμογή του  να μην  χάνει την
ποιότητα  και ελαστικότητα του

.Πλάτους 12cm ΤΕΜ 1600 289,28

28 7828

ΕΛΑΣΤ.ΕΠΙΔΕΣMOΣ
ΕΛΑΣΤIKΟΤΗΤΑΣ 100-130%

ΠΛΑΤΟΥΣ 15CM (+1CΜ,-1CΜ),
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ.

Ελαστικός αποστειρωμένος  επίδεσμος
,πυκνής υφάνσεως και πολύ υψηλής

ελαστικότητας 100%-130% ,κατά την
εφαρμογή του  να μην  χάνει την
ποιότητα  και ελαστικότητα του

.Πλάτους 15cm ΤΕΜ 2200 447,48

29 7829

ΕΛΑΣΤ.ΕΠΙΔΕΣMOΣ
ΕΛΑΣΤIKΟΤΗΤΑΣ 100-130%
ΠΛΑΤΟΥΣ 20CM, (+1CΜ,-

1CΜ), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ.

Ελαστικός αποστειρωμένος  επίδεσμος
,πυκνής υφάνσεως και πολύ υψηλής

ελαστικότητας 100%-130% ,κατά την
εφαρμογή του  να μην  χάνει την
ποιότητα  και ελαστικότητα του

.Πλάτους 20cm ΤΕΜ 3000 678,00

30 7825

ΕΛΑΣΤ.ΕΠΙΔΕΣMOΣ
ΕΛΑΣΤIKΟΤΗΤΑΣ 100-130%
ΠΛΑΤΟΥΣ 8CM, (+0,5CΜ,-
0,5CΜ), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

Μ.Χ.

Ελαστικός αποστειρωμένος  επίδεσμος
,πυκνής υφάνσεως και πολύ υψηλής

ελαστικότητας 100%-130% ,κατά την
εφαρμογή του  να μην  χάνει την
ποιότητα  και ελαστικότητα του

.Πλάτους 8cm ΤΕΜ 1600 171,76

31 7824

ΕΛΑΣΤ.ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 100-130%
ΠΛΑΤΟΥΣ 6CM, (+0,5CΜ,-
0,5CΜ), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

Μ.Χ.

Ελαστικός αποστειρωμένος  επίδεσμος
,πυκνής υφάνσεως και πολύ υψηλής

ελαστικότητας 100%-130% ,κατά την
εφαρμογή του  να μην  χάνει την
ποιότητα  και ελαστικότητα του

.Πλάτους 6cm
ΤΕΜ 1500 144,08

32 7853

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ

6ΜΜ*100ΜΜ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ.

Αυτοκόλλητες αποστειρωμένες ταινίες
συγκλίσεως  τραυμάτων από

πολυαμίδη με υποαλλεργική κόλλα.
Διαστάσεων6ΜΜ*100ΜΜ ΣΥΣΚ 3 128,82

33 7860

ΤΟΛΥΠΙΟ ΓΑΖΑΣ 20CM*20CM
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ, ΒΑΜΒΑΚΙ

100%

Τολύπιο γάζας ακτινοσκιερό ,
στρογγυλό ,  από βαμβάκι 100% Το
τολύπιο θα πρέπει να είναι σφαιρικά
διπλωμένο , χωρίς καθόλου ξέφτια

,από ακτινοσκιερή βαμβακερή
100%κλωστή , η οποία είναι

υφασμένη σε όλο το μήκος του
τολύπιου, να είναι άοσμη,

απαλλαγμένη από κόλλες ,ελαττώματα
ύφανσης και ρυπαρές

ουσίες..Διαστάσεων20CM*20CM. ΤΕΜ 500 16,95



34 7858

ΤΟΛΥΠΙΟ ΓΑΖΑΣ 6CM*6CM
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ, ΒΑΜΒΑΚΙ

100%

Τολύπιο γάζας ακτινοσκιερό ,
στρογγυλό , μικρό από βαμβάκι 100%

Το τολύπιο θα πρέπει να είναι
σφαιρικά διπλωμένο , χωρίς καθόλου
ξέφτια ,από ακτινοσκιερή βαμβακερή

100%κλωστή , η οποία είναι
υφασμένη σε όλο το μήκος του

τολύπιου, να είναι άοσμη,
απαλλαγμένη από κόλλες ,ελαττώματα

ύφανσης και ρυπαρές
ουσίες..Διαστάσεων6CM*6CM. ΤΕΜ 10000 2260,00

35 7859

ΤΟΛΥΠΙΟ ΓΑΖΑΣ 8CM*8CM
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ, ΒΑΜΒΑΚΙ

100%

Τολύπιο γάζας ακτινοσκιερό ,
στρογγυλό , μικρό από βαμβάκι 100%

Το τολύπιο θα πρέπει να είναι
σφαιρικά διπλωμένο , χωρίς καθόλου
ξέφτια ,από ακτινοσκιερή βαμβακερή

100%κλωστή , η οποία είναι
υφασμένη σε όλο το μήκος του

τολύπιου, να είναι άοσμη,
απαλλαγμένη από κόλλες ,ελαττώματα

ύφανσης και ρυπαρές
ουσίες..Διαστάσεων8CM*8CM. ΤΕΜ 3000 33,90

36 7864

ΧΑΡΤΙΝΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ
ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑ

ΠΛΑΤΟΥΣ 2.5CM (+0,5CΜ,-
0,5CΜ) (ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ).

Αυτοκόλλητη χάρτινη χειρ/κή
υποαλλεργική ταινία από υλικό non

woven τύπου micropore  που κόβεται
εύκολα,  με άριστης ποιότητας

συγκολλητική ουσία η οποία είναι
κατανεμημένη ομοιόμορφα δεν

δημιουργεί  ερεθισμούς δεν ξεκολλά
κατά την εφίδρωση και είναι

κατάλληλη και για ευαίσθητα δέρματα.
Πλάτους 2.5CM (+0,5CΜ,-0,5CΜ) ΣΥΣΚ 360 691,56

37 7865

ΧΑΡΤΙΝΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ
ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑ
ΠΛΑΤΟΥΣ 5 CM (+0,5CΜ,-
0,5CΜ) (ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ).

Αυτοκόλλητη χάρτινη χειρ/κή
υποαλλεργική ταινία από υλικό non

woven τύπου micropore  που κόβεται
εύκολα,  με άριστης ποιότητας

συγκολλητική ουσία η οποία είναι
κατανεμημένη ομοιόμορφα δεν

δημιουργεί  ερεθισμούς δεν ξεκολλά
κατά την εφίδρωση και είναι

κατάλληλη και για ευαίσθητα δέρματα.
Πλάτους 5 CM (+0,5CΜ,-0,5CΜ) ΣΥΣΚ 360 752,58

38 7867

ΧΕΙΡ/ΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΞΗΣ ΠΛΑΤ.5 CM

(+0,5CΜ,-0,5CΜ)
(ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ).

Αυτοκόλλητη μεταξωτή χειρ/κή  
υποαλλεργική ταινία από συνθετικό 
μετάξινο  υλικό που κόβεται εύκολα,  
με άριστης ποιότητας συγκολλητική 
ουσία η οποία είναι κατανεμημένη 
ομοιόμορφα δεν δημιουργεί  
ερεθισμούς δεν ξεκολλά κατά την 
εφίδρωση και είναι κατάλληλη και για 
ευαίσθητα δέρματα. Πλάτους 5 CM 
(+0,5CΜ,-0,5CΜ) ΣΥΣΚ 360 1850,94

39 7866

ΧΕΙΡ/ΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΞΗΣ ΠΛΑΤOYΣ 2.5 CM

(+0,5CΜ,-0,5CΜ)
(ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ).

Αυτοκόλλητη μεταξωτή χειρ/κή  
υποαλλεργική ταινία από συνθετικό 
μετάξινο  υλικό που κόβεται εύκολα,  
με άριστης ποιότητας συγκολλητική 
ουσία η οποία είναι κατανεμημένη 
ομοιόμορφα δεν δημιουργεί  
ερεθισμούς δεν ξεκολλά κατά την 
εφίδρωση και είναι κατάλληλη και για 
ευαίσθητα δέρματα. Πλάτους 2.5CM 
(+0,5CΜ,-0,5CΜ)

ΣΥΣΚ
360 1789,92
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