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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

1/2021 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤHN ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, 
ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΩΣ ΠΑΛΙΟΣΙΔΕΡΑ, 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ  ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (2) ΜΗΝΩΝ 
 

 
Το Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νοσημάτων «Ανδρέας Συγγρός» 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τον N.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης».  
2. Τον Ν.2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».  
3. Τον Ν. 4412/2016 «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
4. Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
5. Την υπ’ αριθμ. 1788/10-2-2021 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου, για τον χαρακτηρισμό άχρηστου 

υλικού. 
6. Την υπ’ αριθμ. 1237/24-2-2021 απόφαση διοικητή έγκρισης πρακτικού επιτροπής για τον χαρακτηρισμό 

άχρηστου υλικού. 
7. Την υπ’ αριθμ. 1266/25-2-2021 απόφαση διοικητή για την προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 
 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης 
την υψηλότερη τιμή, με την κατάθεση κλειστής σφραγισμένης οικονομικής προσφοράς για την εκποίηση, 
αποσυναρμολόγηση, απεγκατάσταση, συλλογή και μεταφορά του εκποιήσιμου και ανακυκλώσιμου υλικού, 
ανάλογα με το είδος του υλικού, ως παλιοσίδερα, ανταλλακτικά, ανακυκλώσιμα και άλλα, δεδομένου ότι δεν 
είναι πλέον χρήσιμα για τον σκοπό για το οποίο προορίζονταν και συγκεκριμένα των παρακάτω υλικών :  
 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών. 
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη  18/3/2021 και ώρα 10.30μμ στο χώρο του Γρ. Προμηθειών του 
Νοσοκομείου (Ίωνος Δραγούμη 5, 1ος όροφος), ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί γι’ αυτό το σκοπό. 
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου και η λήξη κατάθεσής τους είναι στις 
17/3/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μμ. 
 
1) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει, όλα όσα καθορίζονται 
στην παρούσα πρόσκληση. Ο γενικός αυτός κυρίως φάκελος θα αναφέρει τα πιο κάτω στοιχεία: 

1. Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
2. Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας 
3. Τον αρ. της πρόσκλησης. 
4. Την ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών 
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5. Τα στοιχεία του αποστολέα(επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και e-mail). 
 
Ο φάκελος αυτός περιέχει  επί μέρους, 3 (τρεις) ανεξάρτητους φακέλους, δηλαδή: 
 
Α.  «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει εις διπλούν: 

1. Ταυτότητα φυσικού προσώπου.  
2. Νόμιμο έγγραφο εξουσιοδότησης σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχει στη διαδικασία για λογαριασμό 

άλλου.  
3. Καταστατικό σύστασης ή βεβαίωσης εργασιών, όπου θα αναφέρονται οι δραστηριότητες της 

επιχείρησης.  
4. Υπεύθυνη Δήλωση (1) στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

i) Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
ii) Τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά είναι αληθή και ακριβή, αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

προσκομίσει κάθε σχετικό δικαιολογητικό εφόσον του ζητηθεί από την Επιτροπή της διαγωνιστικής 
διαδικασίας.  

iii) Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας.  
iv) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.  
v) Διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσει τη 

σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.  
vi) Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού.  
vii) Επισκέφθηκε αυτοπροσώπως και εξέτασε λεπτομερώς και με ειδικά πρόσωπα της εκλογής του, τα υλικά 

και βρήκε ότι αυτά είναι της απολύτου αρεσκείας του, με όλα τα εμφανή ελαττώματα τους.  
viii) Από έλεγχο που διενήργησε τα εκποιούμενα υλικά δεν περιείχαν PCB’s ή άλλα τοξικά απόβλητα.  
ix) Επίσης δηλώνω ότι είμαι υπεύθυνος για τη φόρτωση και μεταφορά όλων των προς εκποίηση υλικών 

από τους χώρους (που θα μου υποδειχτούν από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου), σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την Νομοθεσία διατάξεις (Κ.Κ.Κ. κλπ), τις οποίες απαρέγκλιτα θα τηρώ καθώς και ότι 
δεν πρόκειται να αναμείξω τα παραπάνω υλικά αμφιβόλου προελεύσεως, άλλου φορέα, τα οποία να μην 
έχουν ελεγχθεί πρώτα για NON PCB’S ή άλλα επικίνδυνα απόβλητα.  

 
5. Ο Αγοραστής υποχρεούται να διαχειρισθεί τα υλικά (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, διάθεση ή 
αξιοποίηση κλπ) που θα του ανατεθούν με ορθό περιβαλλοντικό τρόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις της 
Ελληνικής Νομοθεσίας και της Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθίσταται υπεύθυνος για κάθε μη 
ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των συγκεκριμένων υλικών, που θα παραλάβει και που θα έχει αποτέλεσμα την 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Για τον ανωτέρω λόγο ο ενδιαφερόμενος θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση (2) 
στην οποία θα δηλώνεται ότι :  

  Δηλώνω ότι θα διαχειριστώ (αποσυναρμολόγηση, απεγκατάσταση, συλλογή, φόρτωση , μεταφορά, 
απομάκρυνση κτλ.) όλα τα προς εκποίηση υλικά, τα οποία θα μου ανατεθούν με ορθό περιβαλλοντικό 
τρόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και της Νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθίσταμαι υπεύθυνος για κάθε μη ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των 
συγκεκριμένων υλικών, που θα παραλάβω από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»   και που 
θα έχει αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.  

  Απόκτησε πλήρη γνώση όλων των ελαττωμάτων των υλικών για τον οποίο αυτός (ο Αγοραστής ) τα 
προορίζει.  

  Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις (πρέπει να φέρουν ημερομηνία, εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών, προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π. Για τις 
Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησης αυτών, ισχύουν τα 
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/2014.  

  Ο επιτόπιος έλεγχος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από 3/3/2021, έως 17/3/2021  κατόπιν 
συνεννόησης με τον υποδιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας (τηλ. 210-7265250 -2107265104).  

 
Β. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς  
Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα πρόσκληση, 
σε έντυπη μορφή εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα. Ο φάκελος αυτός περιέχει ιδίως 
τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια (όπως αυτή περιγράφεται στην 
ενότητα  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ») και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της προσφοράς. 
 
Γ. Φάκελο Οικονομικής προσφοράς  

1. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης.  
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2. Η οικονομική προσφορά που θα καταθέσουν οι συμμετέχοντες θα αφορά το σύνολο των προς εκ ποίηση 
υλικών, σε είδος και ποσότητα και θα δώσουν τιμή συνολικά για όλα τα είδη και ανά κιλό (kg).  

3. Ο πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλει το τίμημα , στο ταμείο του Νοσοκομείου ή σε Τραπεζικό 
λογαριασμό που θα αναγράφεται στην σύμβαση , μέσα στις πρώτες δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες 
από την παράδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής. 

4. Η καθυστέρηση καταβολής του τιμήματος αποτελεί ουσιώδη λόγο παράβασης των όρων της σύμβασης 
και καταγγελία αυτής. 

 
2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
i) Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική και για τον εκάστοτε συμμετέχοντα και επιβαρύνει οριστικά τον 

τελικό ανάδοχο. 
ii) Η διαδικασία εκποίησης, αποσυναρμολόγησης, απεγκατάστασης, συλλογής, φόρτωσης, ζύγισης, 

μεταφοράς και απομάκρυνσης όλων των προς εκποίηση υλικών θα γίνει από τον Ανάδοχο, με δικά του 
μέσα και υπ’ ευθύνη του, υπό τον έλεγχο της Επιτροπής παρακολούθησης και πιστοποίησης των 
εργασιών. 

iii) Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί, ορίζεται για δυο (2) μήνες και αρχίζει από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

iv) Τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να παραληφθούν και να μεταφερθούν από τον Αγοραστή μέσα στην 
προθεσμία της σύμβασης. Οποιαδήποτε διαδικασία πριν και κατά την παραλαβή των προς εκποίηση 
υλικών από τον Αγοραστή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον υποδιευθυντή της Τεχνικής 
Υπηρεσίας (τηλ. 210-7265250 -2107265104).  

v) ΤΟΠΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: Η παραλαβή των προς εκποίηση υλικών, τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες  του 
Νοσοκομείου, θα γίνει από τον Αγοραστή καθ’ υπόδειξη του αρμοδίου διαχειριστή. 

vi) Ο Αγοραστής υποχρεούται να φορτώσει (με ιδία μέσα) και να παραλάβει (με ιδία μέσα) τα προς 
εκποίηση υλικά, χωρίς διαλογή, με όλες τις υπάρχουσες ξένες ύλες σύμφωνα με τις υποδείξεις των 
αρμοδίων διαχειριστών. 

vii) Ο Αγοραστής μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να πληρώσει αντίτιμο στην υπηρεσία και να 
καταβάλει το συνολικό ποσό στο λογαριασμό του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός» και η υπηρεσία 
του Νοσοκομείου θα εκδώσει γραμμάτιο είσπραξης, τα δε έσοδα θα διατεθούν στον ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ 
3391. Με το αντίτυπο του γραμμάτιου είσπραξης, θα συνταχθεί πρακτικό παραλαβής – παράδοσης 
των υλικών από την αρμόδια επιτροπή, το οποίο θα φέρει την υπογραφή του Αναδόχου και των μελών 
της επιτροπής. 

viii) Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 

ix) Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
x) Οι προσφορές να ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών 

ημερών, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της τελικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών 
και η όποια θα αναφέρετε εγγράφως στην οικονομική προσφορά που θα καταθέσουν οι 
συμμετέχοντες.  

xi) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαχειρισθεί τα υλικά (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, 
διάθεση ή αξιοποίηση κλπ) που θα του ανατεθούν με ορθό περιβαλλοντικό τρόπο, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες ρυθμίσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και της Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
καθίσταται υπεύθυνος για κάθε μη ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των συγκεκριμένων υλικών, που 
θα παραλάβει και που θα έχει αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και να τηρεί τα 
οριζόμενα: 
 Του Νόμου 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ −Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής». Όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 Των διατάξεων του με αρ. οικ. 146163/08-05-2012 (ΦΕΚ 1537/Β΄/2012) «Μέτρα και όροι για 
την διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων. Όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν». 
 Του ΠΔ 117/2004 - Μέτρα Όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων ειδών ΑΗΗΕ όπως αυτό ισχύει σήμερα. 
 Του Ν. 2939/2001 – Συσκευασίες κι εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
 Των διατάξεων του με αρ οικ. 62952/5384/30-12-2016. «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015». 

xii) Να φέρει κατάλληλη αδειοδότηση τουλάχιστον για τους περιγραφόμενους κωδικούς ΕΚΑ. (Κατάθεση 
πιστοποιητικών). 

xiii) Να διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 9001/2015 Με πεδία Εφαρμογής: Ανακύκλωση ΑΗΗΕ, Ανάκτηση 
Μετάλλων  και  Πιστοποιητικό ISO 14001/2015 για τη διαχείριση του Περιβάλλοντος. 
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xiv) Να είναι εγγεγραμμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. 
(Κατάθεση πιστοποιητικών). 

xv) Να μπορεί να παραλάβει, μεταφέρει και να διαχειριστεί μέσω της εταιρίας του ή κατόπιν συμβάσεων 
που διαθέτει με αντίστοιχες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων, όπου αυτό επιτρέπεται. Να κατατεθούν οι 
συμβάσεις με τα απαραίτητα πιστοποιητικά και αδειοδοτήσεις. 

xvi) Να κατέχει Πιστοποιητικού ISO 9001/2015 Με Πεδία Εφαρμογής: Ανακύκλωση ΑΗΗΕ, Ανάκτηση 
Μετάλλων. 

xvii) Καμία οικονομική, νομική ή άλλη επιβάρυνση δεν θα προκύπτει – επιβαρύνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»  από τις οποιεσδήποτε αναθέσεις ή συνεργασίες του αναδόχου για την 
ολοκλήρωση της περιγραφόμενης συσκευασίας, μεταφοράς και διαχείρισης- επεξεργασίας του συνόλου 
των υλικών προς διαχείριση. 

 

3) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ   
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΣΗΣΗΣ 

Ε.Κ.Α  
(Ευρωπαϊκός Κατάλογος   

Αποβλήτων) 

1 SCRAP ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  
ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ,ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ,  
ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ, ΚΑΓΚΕΛΑ, ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ , 
κ.α.  

ΚΙΛΟ 20 01 40 

2 SCRAP ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Η/Υ, ΟΘΟΝΕΣ , ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, 
ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ , ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, 
ΨΥΓΕΙΑ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  Κ.Τ.Λ 

ΚΙΛΟ 20 02 14 
20 01 36 

3  SCRAP ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ  
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ,ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ , 
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ,ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 
,ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ  

ΚΙΛΟ 20 01 01 
2001 02 
20 01 11 
20 01 38 
20 01 39 
20 03 07 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

A/A Περιγραφή 
1 UPS LEO 
2 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ 
3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
4 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ 
5 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ 
6 ΕΚΤΥΠΩΤEΣ 
7 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
8 ΖΥΓΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
9 Η/Υ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ PENTIUM 4 
10 ΗΛΕΚΤΙΚΟ MULTI (ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) 
11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ & ΧΕΙΡ/ΚΗ ΚΛΙΝΗ LEMI GYNO 
12 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΛΑΔΙΟΥ 
13 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
14 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΣ 
15 ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ 
16 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
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17 ΚΛΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 
18 ΜΕΓΕΝΘΥΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ LED 
19 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΤΡΙΟΦΘΑΛΜΙΟ Τ. ORTHOLUX 11 
20 ΟΘΟΝΗ  Η/Υ 
21 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 
22 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 

23 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ GETINGE 

24 ΠΡΕΣΣΑ ΣΙΔΗΡΩΤΙΚΗ ΜΕ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑ PANTEN 
25 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ 
26 ΣΙΔΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
27 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ BIRTCHER 
28 ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΘΕΡΜΟΠΗΞΙΑΣ  ΘΕΡΜΟΚΑΥΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 
29 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΛΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ORTHOLUX II 
30 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ -ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΡΥΟΠΗΞΙΑΣ 
31 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ 
32 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ MINOR 
33 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ 
34 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ KONICA 7033 
35 ΨΥΓΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
36 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
37 ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
38 ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΛΑΪΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΕ ΖΕΥΓΗ 
39 ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ 
40 ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ 
41 ΓΡΑΦΕΙΑ ΞΥΛΙΝΑ - ΜΕΛΑΜΙΝΗ 
42 ΓΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
43 ΕΡΜΑΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ 1,40Χ200 ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΡΑΦΙΑ Β 0,20 
44 ΖΥΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
45 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 
46 ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ 
47 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ 
48 ΣΚΑΜΠΩ 
49 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 
50 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 
51 ΣΚΑΜΠΩ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 
52 ΣΚΑΜΠΩ 
53 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια.  
 
 
                                                                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
                                                                                    
 
                                                                                     
                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ  
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