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ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική ∆ιαβούλευσηΤεχνικών Προδιαγραφών Στολών Ένδυσης νοσηλευτικού προσωπικού»

Σχετ.: 1. Τα άρθρα 46 και 47 του ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

2. Το υπ’ αριθµ. 17/05.12.2013 αποσπασµα Πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά µε τη Εισαγωγή σε
διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2014 και εφεξής.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών δηµοσιεύουµε τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΣΤΟΛΩΝ ΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του Νοσοκοµείου µας (Παράρτηµα Β’), συνολικού προϋπολογισµού
21.939,06€ µε ΦΠΑ προκειµένου να υποβληθούν στη διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης. Επισηµαίνεται
ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την Τρίτη 03/09/2017 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 10/09/2017 στις 15.00 µµ.
Παρακαλείστε να αποστέλλετε τα σχόλια-παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του Τµήµατος Προµηθειών prommet@yahoo.com, συµπληρώνοντας τα στοιχεία και
τον Πίνακα του Παραρτήµατος Α’.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και µόνο σε περίπτωση τροποποίησης των προδιαγραφών, τα
αποτελέσµατα θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.metaxa-hospital.gr, όπου για
τέσσερις (4) επιπλέον ηµέρες η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερόµενων.
Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ

Συνηµµένα
1. Παράρτηµα Α’- Στοιχεία - Πίνακας Παρατηρήσεων
2. Παράρτηµα Β’ –Κείµενο ∆ιαβούλευσης-Τεχνικές Προδιαγραφές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Στο πλαίσιο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης που διενεργείται από το Νοσοκοµείο «ΜΕΤΑΞΑ»
από την Τρίτη 03/10/2017 έως και την Τρίτη 10/10/2017 στις 15.00 µµ.

Επωνυµία Επιχείρησης ή
Φυσικού Προσώπου
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση
Υπεύθυνος σύνταξης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Τηλέφωνο
Φαξ
Email
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1. Γενικές Προτάσεις-Παρατηρήσεις
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

2. Ειδικές Προτάσεις- Παρατηρήσεις

Παράγραφος
Αναφοράς (π.χ. 1α)

Τίτλος Παραγράφου

Σελίδα/ες
αναφοράς

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Προτάσεις

Άλλες σχετικές
παραποµπές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Σχετικά µε το είδος “ Πουκάµισο Προϊσταµένης ∆/νσης Ν.Υ.” µε κωδικό ΙΜ001Μ2100, όσον αφορά την
σύνθεση του υφάσµατος, να είναι από βαµβάκι, πολυεστέρα και elastan, θα πρέπει να υπερισχύει το βαµβάκι,
σε µικρότερο ποσοστό ο πολυεστέρας και σε ακόµη µικρότερο το elastan. Το πουκάµισο να είναι λευκού
χρώµατος, να έχει κοντό µανίκι, να είναι σε κλασική γυναικεία γραµµή, µεσάτο και να φέρει λευκά κουµπιά.
2.Σχετικά µε το είδος “ Στολές Προϊσταµένης ∆/νσης Ν.Υ.” µε κωδικό ΙΜ001Μ2000, όσον αφορά το σακάκι
και συγκεκριµένα την ποιότητα του υφάσµατος, να είναι από βαµβάκι και πολυεστέρα, ελαστικό, λείο, να µην
χνουδιάζει και να µην τσαλακώνει. Να είναι φοδραρισµένο, µε µακρύ µανίκι χωρίς µανσέτα, χρώµατος
σκούρου µπλε, µε στρογγυλεµένο τελείωµα µπροστά, µε πέτο γιακά και µπλε σκούρα κουµπιά. Τσέπες
εσωτερικές αριστερά – δεξιά κάτω.
Να υπάρχουν δυο επιπλέον κουµπιά ραµµένα στην εσωτερική µεριά (στοκ).
Το παντελόνι, να είναι σε ίσια γραµµή, µε φερµουάρ και κουµπί µπροστά ή φούστα σε ίσια γραµµή, µε
φόδρα, φερµουάρ και κουµπί πίσω, άνοιγµα πίσω και πλακοραφή.
3. Σχετικά µε το είδος “Στολές Τοµεαρχών Ν.Υ.” µε κωδικό ΙΜ001Μ3200, όσον αφορά την σύνθεση του
υφάσµατος, να είναι καµπαρτίνα συνθέσεως 50% βαµβάκι και 50% πολυεστέρα.
Σακάκι γυναικείο µεσάτο, λευκού χρώµατος µε πέτο γιακά, κοντό µανίκι µε εξωτερικό ρεβέρ 2 εκ. περίπου
και πέντε κουµπιά µε πατιλέτα. Τσέπες εσωτερικές αριστερά-δεξιά κάτω και ένα τσεπάκι εσωτερικό αριστερά
επάνω µε µπλε µαντηλάκι αποσπώµενο.
Στο επάνω τσεπάκι να υπάρχουν δυο σιρίτια σκούρου µπλε χρώµατος.
Όλες οι τσέπες να φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2 εκ. περίπου.
Να υπάρχουν δυο επιπλέον κουµπιά ραµµένα στην εσωτερική µεριά (στοκ).
Παντελόνι, σε ίσια γραµµή, µε φερµουάρ και κουµπί µπροστά, χρώµατος µπλε σκούρου.
4. Σχετικά

µε το είδος “Στολές Προϊστάµενες/οι Νοσηλευτικών Τµηµάτων Ανδρών -Γυναικών” µε κωδικό

ΙΜ001Μ2200.
Ύφασµα καµπαρτίνα συνθέσεως 50% βαµβάκι και 50% πολυεστέρα.
Σακάκι γυναικείο µεσάτο, λευκού χρώµατος µε πέτο γιακά, κοντό µανίκι µε εξωτερικό ρεβέρ 2 εκ. περίπου
και πέντε κουµπιά λευκά-µπλε.
Τσέπες εσωτερικές αριστερά-δεξιά κάτω και ένα τσεπάκι εσωτερικό αριστερά επάνω, µε ένα σιρίτι σκούρου
µπλε χρώµατος και διαχωριστικό για στυλό. Όλες οι τσέπες να φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2 εκ. περίπου.
Να υπάρχουν δυο επιπλέον κουµπιά ραµµένα στην εσωτερική µεριά (στοκ).
Σακάκι ανδρικό σε ίσια γραµµή λευκού χρώµατος µε πέτο γιακά, κοντό µανίκι µε εξωτερικό ρεβέρ 2 εκ.
περίπου και πέντε κουµπιά λευκά-µπλε. Τσέπες εσωτερικές αριστερά-δεξιά κάτω και ένα τσεπάκι εσωτερικό
αριστερά επάνω µε ένα σιρίτι σκούρου µπλε χρώµατος και διαχωριστικό για στυλό. Όλες οι τσέπες να φέρουν
εξωτερικό ρεβέρ 2 εκ. περίπου.
Να υπάρχουν δυο επιπλέον κουµπιά ραµµένα στην εσωτερική µεριά (στοκ).
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Παντελόνι γυναικείο χρώµατος µπλε σκούρου, σε ίσια γραµµή µε λάστιχο και κορδόνι στη µέση, ή φούστα σε
ίσια γραµµή, µε φόδρα, φερµουάρ και κουµπί πίσω, άνοιγµα πίσω και πλακοραφή, χρώµατος µπλε σκούρας.
Παντελόνι ανδρικό χρώµατος µπλε σκούρου, σε ίσια γραµµή, µε φερµουάρ και µπλε κουµπί µπροστά.

5. Σχετικά µε

το είδος “Στολές Νοσηλευτριών/των ΠΕ & ΤΕ”, µε κωδικό ΙΜ001Μ2300.

Ύφασµα καµπαρτίνα συνθέσεως 65% βαµβάκι και 35% πολυεστέρα.
Σακάκι: unisex χιτώνιο χρώµατος λευκού, µε πέτο γιακά, κοντό µανίκι και πέντε κουµπιά λευκά µε πατιλέτα.
Τσέπες αριστερά-δεξιά κάτω και ένα τσεπάκι αριστερά επάνω µε διαχωριστικό για στυλό. Όλες οι τσέπες να
φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2 εκ. περίπου.
Να υπάρχουν δυο επιπλέον κουµπιά ραµµένα στην εσωτερική µεριά (στοκ).
Παντελόνι λευκού χρώµατος, σε ίσια γραµµή, µε λάστιχο και κορδόνι στη µέση.

6.

Σχετικά µε το είδος “Στολές Βοηθών Νοσηλευτριών/ των ∆Ε”µε κωδικό ΙΜ001Μ3300.

Ύφασµα καµπαρτίνα συνθέσεως 65% βαµβάκι και 35% πολυεστέρα.
Σακάκι: unisex χιτώνιο χρώµατος λευκού µε µπλε σκούρο ρέλι ανεξίτηλο, στο γιακά και στο µανίκι, µε πέτο
γιακά, κοντό µανίκι και πέντε κουµπιά λευκά µε πατιλέτα. Τσέπες αριστερά-δεξιά κάτω και ένα τσεπάκι
αριστερά επάνω µε µπλε σκούρο ρέλι ανεξίτηλο και διαχωριστικό για στυλό. Όλες οι τσέπες να φέρουν
εξωτερικό ρεβέρ 2 εκ. περίπου. Να υπάρχουν δυο επιπλέον κουµπιά ραµµένα στην εσωτερική µεριά (στοκ).
Παντελόνι λευκού χρώµατος, σε ίσια γραµµή µε λάστιχο και κορδόνι στη µέση, µεγάλης αντοχής.

7. Σχετικά µε

το είδος “Στολές Βοηθών Θαλάµου ΥΕ Ανδρών/Γυναικών”µε κωδικό ΙΜ001Μ2400.

Ύφασµα καµπαρτίνα συνθέσεως 65% βαµβάκι και 35% πολυεστέρα.
Σακάκι: unisex χιτώνιο χρώµατος λευκού µε πράσινο ρέλι στο γιακά και στο µανίκι, µε πέτο γιακά, κοντό
µανίκι και πέντε κουµπιά λευκά µε πατιλέτα. Τσέπες αριστερά-δεξιά κάτω και ένα τσεπάκι αριστερά επάνω µε
πράσινο ανεξίτηλο ρέλι και διαχωριστικό για στυλό. Όλες οι τσέπες να φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2 εκ. περίπου.
Να υπάρχουν δυο επιπλέον κουµπιά ραµµένα στην εσωτερική µεριά (στοκ).
Παντελόνι λευκού χρώµατος, σε ίσια γραµµή, µε λάστιχο και κορδόνι στη µέση µεγάλης αντοχής.
8.

Σχετικά µε το είδος “Στολές Τραυµατιοφορέων ΥΕ Ανδρών/Γυναικών”

µε κωδικό ΙΜ001Μ3400.
Ύφασµα καµπαρτίνα συνθέσεως 65% βαµβάκι και 35% πολυεστέρα.
Σακάκι: unisex χιτώνιο χρώµατος λευκού µε γκρι ανεξίτηλο ρέλι στο γιακά και στο µανίκι, µε πέτο γιακά,
κοντό µανίκι και πέντε κουµπιά λευκά µε πατιλέτα. Τσέπες αριστερά-δεξιά κάτω και ένα τσεπάκι αριστερά
επάνω µε γκρι ανεξίτηλο ρέλι και διαχωριστικό για στυλό. Όλες οι τσέπες να φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2 εκ.
περίπου. Να υπάρχουν δυο επιπλέον κουµπιά ραµµένα στην εσωτερική µεριά (στοκ).
Παντελόνι λευκού χρώµατος, σε ίσια γραµµή µε λάστιχο και κορδόνι στη µέση.
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9.

Σχετικά µε το είδος “Στολές – Κοστούµια Ειδικών Χώρων (ΜΕΘ & Αναισθησιολογικού) ”µε κωδικό

ΙΜ001Μ2500.
Ύφασµα: καµπαρτίνα συνθέσεως 65% βαµβάκι και 35% πολυεστέρα.
α. Στολές Μ.Ε.Θ.
Σακάκι: χιτώνιο unisex χρώµατος µπλε ρουά., µε µικρή σταυρωτή λαιµόκοψη V (βε), κοντό µανίκι, τσέπες
αριστερά-δεξιά κάτω και µια µικρή τσέπη αριστερά επάνω µε διαχωριστικό για στυλό, στην οποία θα αναγράφεται
το τµήµα. Όλες οι τσέπες να φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2 εκ. περίπου.
Παντελόνι σε ίσια γραµµή, µε κορδόνι και λάστιχο στη µέση, σε χρώµα µπλε ρουά.
β. Στολές Αναισθησιολογικού
Σακάκι: χιτώνιο unisex σε χρώµα µπλε ρουά, µε µικρή σταυρωτή λαιµόκοψη V (βε), κοντό µανίκι, τσέπες
αριστερά-δεξιά κάτω και µια µικρή τσέπη αριστερά επάνω µε διαχωριστικό για στυλό. Όλες οι τσέπες να φέρουν
εξωτερικό ρεβέρ 2 εκ. περίπου.
Παντελόνι σε ίσια γραµµή, µε κορδόνι και λάστιχο στη µέση, χρώµατος µπλε ρουά.

10. Σχετικά µε το είδος “Στολές – Κοστούµια Ειδικών Χώρων (Χ/Ο& Αποστείρωση)”µε κωδικό ΙΜ001Μ3500.
Σακάκι: χιτώνιο unisex χρώµατος πράσινου σµαραγδί (∆ανίας), µε µικρή σταυρωτή λαιµόκοψη V (βε), κοντό
µανίκι, τσέπες αριστερά-δεξιά κάτω και µια µικρή τσέπη αριστερά επάνω µε διαχωριστικό για στυλό. Όλες οι
τσέπες να φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2 εκ. περίπου.
Παντελόνι σε ίσια γραµµή, µε κορδόνι και λάστιχο στη µέση, σε χρώµα πράσινο σµαραγδί (∆ανίας).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλες οι στολές να διατίθενται σε νούµερα από XS έως 6XL.

Τα υφάσµατα να είναι αντιστατικά, υποαλεργικά, αδιαφανείς, για να µπορούν να πλυθούν σε υψηλές
θερµοκρασίες χωρίς να συρρικνώνονται και να µην αποχρωµατίζονται τα υφάσµατα, να µην χνουδιάζουν και
να έχουν µαλακή υφή.
11. Σχετικά µε

το είδος “Ζακέτες Ανδρών-Γυναικών”µε κωδικό ΙΜ001Μ2600.

Οι ζακέτες να είναι χρώµατος µπλε σκούρου, σύνθεσης 50% µαλλί και 50% ακρυλικό.
Τα νήµατα να µην ξεβάφουν, να µην ξεχειλώνουν, να µην χνουδιάζουν, να είναι µαλακά ώστε το τελικό πλεκτό να
είναι εύκαµπτο και απαλής υφής και να υπάρχουν οδηγίες πλυσίµατος. Η πλέξη να είναι ευθύγραµµη, οµοιόµορφη,
ισοπαχής, χωρίς κόµπους. Η περίµετρος της ζακέτας καθώς και το µέρος κουµπώµατος να είναι ενισχυµένο. Στις
µανσέτες, να φέρει πλέξη ελαστικού τύπου. Να έχει πέντε κουµπιά σκούρου µπλε χρώµατος, διαµέτρου τουλάχιστον
1,5 εκ.
Να διατίθεται σε µεγέθη από small-6ΧL.
12. Σχετικά µε

το είδος “Παντελόνι Νοσηλευτριών/των Κατ'Οίκον Νοσηλείας”

µε κωδικό ΙΜ001Μ2900.
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Να είναι χρώµατος µπλε σκούρου σε ίσια γραµµή, µε φερµουάρ και κουµπί µπροστά. Ύφασµα καµπαρτίνα,
συνθέσεως 65% βαµβάκι και 35% πολυεστέρα.
13.

Σχετικά µε το είδος “Μπλούζα Χειµερινή Νοσηλευτριών/των Κατ'Οίκον Νοσηλείας”µε κωδικό

ΙΜ001Μ3000.
Να είναι χρώµατος λευκού, τύπου “πόλο”, µε γιακά και τρία λευκά κουµπάκια µπροστά, µανίκι µακρύ µε λάστιχο
στο τελείωµα στο ίδιο χρώµα µε την µπλούζα.
Ύφασµα βαµβακερό πικέ.

14.

Σχετικά µε το είδος “Μπλούζα Καλοκαιρινή Νοσηλευτριών/των Κατ'Οίκον Νοσηλείας”µε κωδικό

ΙΜ001Μ3100.
Να είναι χρώµατος λευκού τύπου “πόλο”, µε γιακά και τρία λευκά κουµπάκια µπροστά, κοντό µανίκι µε λάστιχο
στο τελείωµα στο ίδιο χρώµα µε την µπλούζα.
Ύφασµα βαµβακερό πικέ.
Όλες οι µπλούζες,να φέρουν το λογότυπο του Νοσοκοµείου µας, κεντηµένο στο επάνω δεξί µέρος τους. Θα
δοθεί αντίστοιχο δείγµα του λογότυπου.
Σηµείωση: Για όλους τους ανωτέρω κωδικούς να προσκοµµιστεί τουλάχιστον ένα δείγµα από κάθε µέγεθος
(XS, S, M, L, XL, XXL)

7

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ∆ΩΝ
ΕΙ∆ΟΣ
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
∆/ΝΣΗΣ Ν.Υ.
ΣΤΟΛΕΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
∆/ΝΣΗΣ Ν.Υ.
ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ
Ν.Υ
ΣΤΟΛΕΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ /ΟΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΝ∆ΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΟΛΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ
ΠΕ&ΤΕ
ΣΤΟΛΕΣ ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ
∆Ε
ΣΤΟΛΕΣ ΒΟΗΘΩΝ
ΘΑΛΑΜΟΥ ΥΕ
ΑΝ∆ΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΟΛΕΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ
YE (ΑΝ∆ΡΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
ΣΤΟΛΕΣΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
(Στολές ΜΕΘ &
Στολές
Αναισθησιολογικού)
ΣΤΟΛΕΣΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
(Στολές Χειρουργείου
& Αποστείρωσης)
ΖΑΚΕΤΕΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ
ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΜΠΛΟΥΖΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ
ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΤΙΜ/ΤΕΜ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΙΜ001Μ2100

2

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

25,00

50,00

62,00

ΙΜ001Μ2000

2

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

190,40

380,80

472,19

22.4.9

ΙΜ001Μ3200

6

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

190,40

1.142,40

1.416,58

22.4.9

ΙΜ001Μ2200

38

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

32,13

1.220,94

1.513,97

22.4.6

ΙΜ001Μ2300

190

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

17,00

3.230,00

4.005,20

22.4.10

ΙΜ001Μ3300

148

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

17,00

2.516,00

3.119,84

22.4.14

IM001M2400

50

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

17,00

850,00

1.054,00

IM001M3400

50

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

17,00

850,00

1.054,00

IM001M2500

89

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

17,87

1.590,43

1.972,13

22.4.19

IM001M3500

106

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

17,87

1.894,22

2.348,83

22.4.19

ΙΜ001Μ2600

200

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

18,00

3.600,00

4.464,00

ΙΜ001Μ2900

8

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

15,00

120,00

148,80

ΙΜ001Μ3000

8

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

18,00

144,00

178,56

Τ.Π.

8

ΜΠΛΟΥΖΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ
ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΙΜ001Μ3100

8

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

13,00

104,00

128,96

17692,79

21.939,06

9

