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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
Γραφείο Προμηθειών                                                                                       Ιωάννινα, 10-05-2017 

Πληροφορίες : Μ. Βουζώνη                                                                            Αρ. Πρωτ.  6178 

ΤΗΛ.. 26510 80624 

FAX 26510 29470 

Ταχ Δlvση : Λ. Μακρυγιάννη 50, 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

E-mail : promithies1@gni-hatzikosta.gr 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.  31/17 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ  

ΑΞΙΑΣ € 74.392,06 ΜΕ ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311, CPV 33111730-7) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΚΡIΤΗΡIΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ημερομηνία: 23-05-2017 
Ημέρα: Τρίτη 
Ώρα: 10.00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ € 74.392,06 με Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τρεις (3) μήνες 

 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
 1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
 1.2. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει σήμερα. 
 1.3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει 
σήμερα. 
 1.4. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 
 1.5. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 
 1.6. Του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 
 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». 
1.8. Του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)». 
 1.9. Του Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 
 1.10. Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007(πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις ». 
 1.11. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015», για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. 
 1.12. Του Ν.4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 
 1.13. Του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 
 1.14. Του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 
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 1.15. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
 1.16. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/εε και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016). 
 
Καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 
 
2. Τις αποφάσεις:   

2.1. Την αριθμ. 8/28.04.2017 (Θ.10) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που ενέκρινε το υπ’ αριθ. 

5351/26.04.2017 αίτημα του Αιμοδυναμικού Τμήματος.  
2.2. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Δ.Α. ΩΩ2Δ46906Ω-ΩΚ3. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για  την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού 74.392,06 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η 

σύμβαση που θα προκύψει θα έχει διάρκεια τριών (3) μηνών, με δυνατότητα μονομερούς, από πλευράς του 

Νοσοκομείου, παράτασης ενός (1) μήνα, σε περίπτωση μη εξάντλησης των ποσοτήτων και του προϋπολογισμού. 

 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΤΟΠΟΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΠΟΣ  
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Γραφείο Προμηθειών  Ημερομηνία: 22-05-2017 Γραφείο Προμηθειών Ημερομηνία: 23-05-2017 

Νοσοκομείου Ημέρα:  Δευτέρα Νοσοκομείου Ημέρα: Τρίτη 

Λ. Μακρυγιάννη 50, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ώρα: 14.00 π.μ. Λ. Μακρυγιάννη 50, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ώρα: 10.00 π.μ. 

     
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που 

προσδιορίζεται βάσει της τιμής. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να προτείνει κατακύρωση της 
προμήθειας για ολόκληρη, μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι 30%, σύμφωνα με το άρθρο 
104 του Ν. 4412/16.  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν γίνονται 
αποδεκτές.  

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου 
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 

 

 

 

                                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
                                                                                                           

 
 
 
 
 

                                                                                                      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες/οικονομικούς φορείς για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, 
προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα  ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και 
υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»)  
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α. Η λέξη «Προσφορά». 
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ήτοι ‘ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»” 
γ. Ο τίτλος της διακήρυξης. 
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 
ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα. 
 
Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» και θα  
περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις:  
 
Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
Ο φάκελος περιέχει:  
1. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) (δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) που επισυνάπτεται συμπληρωμένο 
από τον συμμετέχοντα/ οικονομικό φορέα. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω δήλωσης θα πρέπει να φέρει 
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια Διοικητική Αρχή ή τα ΚΕΠ.  
Οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα http://www.eaadhsy.gr, καθώς και 
στην κατευθυντήρια οδηγία 15, «Οδηγίες συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του 
άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)» (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  
 
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας: 
α) αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
β) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου για αναβολή ή 
ακύρωση – ματαίωση της διαδικασίας προμήθειας. 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  
 
Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Στο φάκελο τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα ζητούμενα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, δηλαδή 
α) συμπληρωμένος ο Πίνακας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ-Τεχνικές Προδιαγραφές 
β) τα τυχόν δικαιολογητικά (prospectus, τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά)  
 
Γίνονται δεκτές προσφορές για όλα ή για επιμέρους είδη, που θα αφορούν όμως ολόκληρη τη ζητούμενη ποσότητα κάθε 
είδους.  
 
Γ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Οικονομική προσφορά του υποψηφίου, με την τιμή σε ευρώ, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.  Στην τιμή θα περιλαμβάνονται 
οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός 
από τον ΦΠΑ, που θα δίνεται ξεχωριστά. Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα από το άρθρο 88 του ν. 4412/2016. Απαραιτήτως θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός και η αντίστοιχη τιμή 
του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και η προσφορά να μην υπερβαίνει αυτή. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται. Η επιτροπή αξιολόγησης ενδέχεται 
να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων μετά το άνοιγμα των προσφορών και μέχρι το πέρας της αξιολόγησης.  
 
Επισημαίνεται ότι, καθώς οι φάκελοι που παραλαμβάνονται παραμένουν κλειστοί, δεν υπάρχει δυνατότητα απόδοσης αριθμού 
πρωτοκόλλου. Όποιος συμμετέχων επιθυμεί την επιβεβαίωση της παραλαβής της προσφοράς του, μπορεί, με δική του 
πρωτοβουλία, να επικοινωνεί μέσω τηλεφώνου ή email, με το γραφείο Προμηθειών. 
 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών 

θα γίνει σε ένα στάδιο, σε δημόσια συνεδρίαση, κατά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός αν η 

επιτροπή κρίνει ότι οι οικονομικές προσφορές πρέπει να αποσφραγιστούν σε επόμενη φάση. Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί 

σε επόμενη, κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής. 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών , οι μειοδότες στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα πρέπει να 
καταθέσουν, εντός 10-20 ημερών και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από το Νοσοκομείο, σε κλειστό φάκελο: 
1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο  από τα αδικήματα της 
παρ. 1 του  άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση , δωροδοκία, άπατη, τρομοκρατικά 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 
2. Πιστοποιητικό-ά  από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το-α οποίο-α να προκύπτει  ότι κατά την  ημερομηνία  της 
ανωτέρω ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις  τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
 

http://www.eaadhsy.gr/
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A70%CE%93%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%91%CE%9A%CE%97?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A70%CE%93%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%91%CE%9A%CE%97?inline=true
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ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. Ο ανάδοχος που θα προκύψει είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της 
σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού 
συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
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.  
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά Ι δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου 
θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων 
Υπουργείων.  
Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο είναι οι ακόλουθες: 
α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 
β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β παραγ. 2 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά 
την πληρωμή του τιμήματος. 
γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων (Ν. 4146/2013 - Φ.Ε.Κ. 90/18.4.2013 και Ν. 4013/2011 - Φ.Ε.Κ. 204/Α΄/15.9.2011). 
δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%. 
Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α.α Περιγραφή  είδους 
Τεμ
άχια 

Τιμή/τεμ 
Τιμή 
Παρ. 

Κωδ. Παρ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 

Καθετήρες στεφανιογραφίας σκληροί. Nα διατίθενται από 4-7F. Να είναι διαθέσιμοι 
σε όλους τους τύπους καμπυλότητας (συμπεριλαμβανομένου και του τύπου 
Williams). Να έχουν ακριβή ανταπόκριση στους εξωτερικούς χειρισμούς. Να έχουν 
άριστη μνήμη και να μην κάμπτονται. 

200 8,50 8,50 3.3.2 1.700,00 

2 
Καθετήρες στεφανιογραφίας κερκιδικής προσπέλασης 4-7f εξειδικευμένοι για 
πρόσβαση από την κερκιδική αρτηρία. Να παρέχουν δυνατότητα καθετηριασμού του 
αριστερού και του δεξιού στεφανιαίου δικτύου με χρήση ενός καθετήρα 

250 20,00 22,00 24.4.8 5.000,00 

3 

Καθετήρες στεφανιογραφίας μαλακοί. Να διατίθενται σε  4-7F.  Να διαθέτουν 
διολισθητική επικάλυψη για μείωση των τριβών και των τραυματισμών των αγγείων. 
Να διαθέτουν μεταλλικό πλέγμα με διπλή επίστρωση σύρματος για άριστη 
περιστροφικότητα και κατευθυντικότητα. Να διαθέτουν μεγάλο εσωτερικό αυλό.Να 
διατίθενται σε όλους τους τύπους καμπυλότητας συμπεριλαμβανομένου και του 
brachial type για προσέγγιση των στεφανιαίων αρτηριών από τις αρτηρίες του άνω 
άκρου. 

150 11,99 22,00 24.4.8 1.798,50 

4 
Διαγνωστικοί  καθετήρες κοιλιογραφίας. Να διατίθενται σε διαμέτρους 4-7F, σε όλους 
τους τύπους και σε διάφ. μήκη. Να διαθέτουν μεγάλο εσωτερικό αυλό.Να αντέχουν 
σε υψηλές πιέσεις μέχρι 1200 psi. 

20 6,45 -- Δ.Υ. 129,00 

5 

Θηκάρια εισαγωγής καθετήρων χωρίς υδρόφιλη επίστρωση, διαφόρων διαμέτρων 
(από 4-8F) και μήκους 11, 24 και 35 cm.  Να έχουν  ικανοποιητική ακτινοσκιερότητα 
και ικανοποιητική εφαρμογή στυλεού. Να έχουν υψηλή δυνατότητα εφαρμογής, 
χωρίς να τραυματίζουν το αγγείο. Να έχουν δακτύλιο συρραφής στο άκρο του 
θηκαριού. Να έχουν εύχρηστο κλείδωμα. Να διατίθενται και με βιδωτό μηχανισμό 
κλειδώματος για σταθεροποίηση των καθετήρων . Να έχουν καλή ανταπόκριση στους 
εξωτερικούς χειρισμούς, και να είναι εύχρηστα στο χειρισμό. 

60 5,90 14,50 24.6.57 354,00 

6 

Σύστημα εισαγωγής κερκιδικής πρόσβασης 5-6F που να περιλαμβάνει: Θηκάρι 
ακτινοσκιερό από πολυουρεθάνη με αιμοστατική βαλβίδα μήκους 11 εκ με διαστολέα, 
Βελόνη κλασική παρακέντησης 21 Ga και μήκους 3,8cm Οδηγό σύρμα 0,018΄΄, τύπου 
κάνουλας 

150 12,95 14,25 24.6.40 1.942,50 

7 
Σύστημα εισαγωγής κερκιδικής πρόσβασης που να περιλαμβάνει: Υδρόφιλο θηκάρι 
μήκους 10-11 εκ. 5-6 F με αιμοστατική βαλβίδα, πλευρική είσοδο με 3way και 
διαστολέα Οδηγό σύρμα 0,025’’ με βελόνη κλασική εισαγωγής. 

150 21,50 -- Δ.Υ. 3.225,00 

8 
Βελόνες διαδερμικής παρακέντησης αγγείων χωρίς στυλεό. Να διατίθενται σε μεγέθη 
διαμέτρου 18 Ga και σε διάφορα μήκη. Να έχουν καλή πρόσβαση οδηγού σύρματος. 

30 1,90 2,75 4.6.58 57,00 

9 Βελόνες για κερκιδική πρόσβαση 150 2,20 -- Δ.Υ. 330,00 

10 

Θηκάρια εισαγωγής καθετήρων με μεταλλικό πλέγμα, διαφόρων διαμέτρων (6-7 F) και 
μήκους 35cm . Να έχουν ικανοποιητική ακτινοσκιερότητα και ικανοποιητική εφαρμογή 
στυλεού. Να έχουν υψηλή δυνατότητα εφαρμογής, χωρίς να τραυματίζουν το αγγείο. 
Να έχουν δακτύλιο συρραφής στο άκρο του θηκαριού. Να έχουν εύχρηστο κλείδωμα. 
Να έχουν καλή ανταπόκριση στους εξωτερικούς χειρισμούς και να είναι εύχρηστα στο 
χειρισμό. 

10 70,00 141,30 55.6.10 700,00 

11 

Οδηγοί καθετήρες αγγειοπλαστικής μαλακοί μεγάλου εσωτερικού αυλού. Να 
διατίθενται σε μεγέθη 5-8F. Να διατίθενται σε όλους τους τύπους καμπυλότητας. Να 
διαθέτουν ιδιαίτερα μεγάλο εσωτερικό αυλό. Να έχουν υψηλή οδηγησιμότητα και 
υποστηρικτική ικανότητα και να μη δημιουργούν τριβές. Το υλικό κατασκευής να 
παρέχει υψηλή ακτινοσκιερότητα. Να διατίθενται με ή χωρίς πλευρικές οπές. 

120 31,50 53,00 24.6.55 3.780,00 

12 

Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής. Να διαθέτουν υδρόφιλη επίστρωση σε μήκος 35cm 
από το άκρο τους  για μειωμένη αντίσταση και ομαλή μετάβαση στο σημείο της 
βλάβης.  Να διαθέτουν ακτινοσκιερό δείκτη για άριστη ακτινοορατότητα. Να 
διαθέτουν επικάλυψη PTFE στο σώμα του καθετήρα για καλύτερη  οδηγησιμότητα. Να 
διατίθενται σε ποικιλία σκληρότητας μαλακά, ημίσκληρα, σκληρά Nα διατίθενται σε 
ευθέα και τύπου J. Να διατίθενται  και σε μήκη και 300cm 

50 38,00 65,00 3.6.11 1.900,00 
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13 

Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής. Να διαθέτουν υδρόφιλη επίστρωση σε μήκος 35cm 
από το άκρο τους  για μειωμένη αντίσταση και ομαλή μετάβαση στο σημείο της 
βλάβης και με άκρο από ελαστίνη ή ισοδύναμο. Να διαθέτουν ακτινοσκιερό δείκτη για 
άριστη ακτινοορατότητα. Να διαθέτουν επικάλυψη PTFE στο σώμα του καθετήρα για 
καλύτερη  οδηγησιμότητα. Να διατίθενται σε ποικιλία σκληρότητας μαλακά, 
ημίσκληρα, σκληρά Nα διατίθενται σε ευθέα και τύπου J. Να διατίθενται  και σε μήκη 
και 300cm. 

40 65,00 65,00 3.6.11 2.600,00 

14 
Αυτόματες αιμοστατικές βαλβίδες. Να διαθέτουν μηχανισμό κλειδώματος με πίεση 
του άκρου της βαλβίδας.  Να επιτρέπουν την εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή των 
υλικών αγγειοπλαστικής.  Να αποτρέπουν πλήρως την διαφυγή αίματος. 

100 5,15 6,95 24.6.24 515,00 

15 
Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής για ελικοειδή αγγεία. Να διατίθεται σε μήκος 180cm 
και να διαθέτει επικάλυψη PTFE και σιλικόνης στο σώμα του σύρματος ενώ στο άπω 
τμήμα του να διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη. 

50 42,00 65,00 3.6.11 2.100,00 

16 

Σύρματα αγγειοπλαστικής για στενώσεις υψηλού βαθμού, ασβεστωμένες στενώσεις 
και χρόνιες αποφράξεις. Να έχουν υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ για μείωση των 
τραυματισμών και εύκολη καθοδήγηση. Να διαθέτουν υπερελαστικό πυρήνα. Να 
διαθέτουν επικάλυψη από πολυουρεθάνη και ακτινοσκιερό υλικό. 

25 90,00 160,00 3.6.12 2.250,00 

17 

Υδρόφιλα οδηγά σύρματα αγγειογραφίας  με υδρόφιλη επικάλυψη για την 
πραγματοποίηση αγγειογραφίας τόσο των στεφανιαίων αρτηριών όσο και των 
περιφερικών αγγείων μαλακά και σκληρά διαφόρων μηκών(150 , 180, 260 cm)  και 
διαμόρφωσης τελικού άκρου 

60 20,10 20,30 3.6.10 1.206,00 

18 

Οδηγά σύρματα αγγειογραφίας .Να διατίθενται με άκρο ευθύ & κυρτό (J) σε μήκος 
150 cm και διαμ. 0.025– 0.035΄΄Να  είναι ευέλικτα, να μη προκαλούν τριβή στο 
τοίχωμα των αγγείων και να έχουν ατραυματικό άκρο.Να παρέχουν έλεγχο 
κατευθυντικότητας και περιστροφικότητας.Να έχουν δυνατότητα ευθειασμού από το 
χρήστη.Να προσφερθούν ξεχωριστά στις εξής κατηγορίες:1.Με ηλεκτροστατική 
επικάλυψη Teflon 5852. Τύπου Bentson  23. Τύπου Amplatz super stiff 3 

300 4,40 4,40 24.6.21 1.320,00 

19 

Οδηγά σύρματα αγγειογραφίας .Να διατίθενται με άκρο ευθύ & κυρτό (J) σε μήκος  
260 cm και διαμ. 0.025– 0.035΄΄Να  είναι ευέλικτα, να μη προκαλούν τριβή στο 
τοίχωμα των αγγείων και να έχουν ατραυματικό άκρο.Να παρέχουν έλεγχο 
κατευθυντικότητας και περιστροφικότητας.Να έχουν δυνατότητα ευθειασμού από το 
χρήστη.Να προσφερθούν ξεχωριστά στις εξής κατηγορίες:1.Με ηλεκτροστατική 
επικάλυψη Teflon 5852. Τύπου Bentson  23. Τύπου Amplatz super stiff 3 

70 7,00 4,40 24.6.21 490,00 

20 

Μικροκαθετήρας ειδικά για τις δύσκολες ανατομικά ή απασβεστωμένες βλάβες των 
στεφανιαίων αγγείων με σύγχρονη δυνατότητα έγχυσης σκιαγραφικού. Να διατίθεται 
σε μικρές διαμέτρους με άκρο προοδευτικά λεπτυνόμενο και ευέλικτο –μεγάλη 
εσωτερική διάμετρο για μέγιστη στήριξη στο σύρμα της αγγειοπλαστικής 

1 650,00 -- Δ.Υ. 429,00 

21 
Σύριγγες χορήγησης σκιαγραφικού μίας χρήσης 12cc, με περιστρεφόμενη στρόφιγγα 
ασφαλείας  (Luer lock) και διαβαθμισμένο έμβολο με stopper Να έχουν καλή 
ανταπόκριση στους εξωτερικούς χειρισμούς και να είναι εύχρηστες στο χειρισμό. 

400 1,70 2,05 24.6.29 680,00 

22 
Πολύβρυσα τριπλά αριστερόστροφα -δεξιόστροφα, με στρόφιγγα ασφαλείας (Luer 
lock) Να έχουν καλή ανταπόκριση στους εξωτερικούς χειρισμούς, και να είναι 
εύχρηστες στο χειρισμό. 

400 1,60 1,65 24.6.58 640,00 

23 Προεκτάσεις υψηλών πιέσεων. 20 0,885 
 

Δ.Υ. 17,70 

24 Προεκτάσεις χαμηλών πιέσεων από 100cm έως 180 cm 400 0,49 4,00 24.6.42 196,00 

25 
Αποστειρωμένα σεντόνια μιας χρήσης με οπές στις μηροβουβωνικές περιοχές  και στις 
κερκιδικές αρτηρίες για αγγειογραφία, διαστάσεων 150x300cm με διαφανές φιλμ 

100 9,40 -- Δ.Υ. 940,00 

26 

Πακέτο αγγειογραφίας – σετ με όλα τα απαραίτητα υλικά ( Κάλυμμα τραπεζιού, 
σεντόνι αγγειογραφίας με οπές στις μηροβουβωνικές περιοχές και στις κερκιδικές 
αρτηρίες, μπλούζα χειρουργείου, χειροπετσέτες, καλύμματα λυχνίας παραβάν, 
λεκανίδια πλαστικά σε 250ml, 500m, 4000ml περίπου, λαβίδα καθαρισμού, σύριγγες, 
και βελόνες,  γάζες,  νυστέρι ), να είναι αποστειρωμένο για ένα ασθενή και μιας 
χρήσεως, με ανθεκτικά υλικά και απορροφητικό, αδιάβροχο ιματισμό. 

200 19,00 -- Δ.Υ. 3.800,00 

27 

Σετ συσκευής φουσκώματος μιας χρήσης τύπου σκανδάλης. Να περιλαμβάνεται 
συνδετικό με περιστρεφόμενη αιμοστατική βαλβίδα και εισαγωγέα σύρματος.  Να 
διατίθενται σε τύπους μανόμετρου 20 & 30ATM. Σύριγγα φουσκώματος να είναι 
διαφανής σε όλη της την επιφάνεια. Η λαβή να είναι τύπου σκανδάλης ώστε η 
απελευθέρωση του εμβόλου να είναι άμεση και εύκολη. 

100 19,65 22,00 24.6.28 1.965,00 

28 
Μορφομετατροπείς (Transducer) μιας χρήσεως που να είναι συμβατοί με το Μόνιτορ 
απεικόνισης αιμοδυναμικών Draeger Medical , Infinity Delta. 

60 6,04 6,04 17.8.66 362,40 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 31/17 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 
Σελίδα 7 από 21 

 

29 

Σύστημα αιμόστασης κερκιδικής αρτηρίας – αιμοστατικό πίεστρο . Περιβραχιόνιο 
κατασκευασμένο από ειδικά επεξεργασμένο πλαστικό.-Να διαθέτει ειδική ένδειξη που 
οριοθετεί την τοποθέτησή του πάνω στο σημείο καθετηριασμού της κερκιδικής 
αρτηρίας- Να παρέχει ελεγχόμενη πίεση στην κερκιδική αρτηρία χωρίς να επηρεάζεται 
η ροή του αίματος στην ωλένια αρτηρία. 

200 5,30 34,00 24.6.17 1.060,00 

30 

Κεφαλές ενδοστεφανιαίου υπερήχου ηλεκτρονικού τύπου με συχνότητα σάρωσης 
10MHz και 20MHz, κατάλληλοι για χρήση σε περιφερικά αγγεία, καθώς και στο 
φλεβικό περιφερικό σύστημα. Δυνατότητα εικονικής ιστολογικής ανάλυσης "Virtual 
Histology" και έγχρωμης απεικόνισης της ροής του αίματος "ChromaFlo". 

2 1600,00 -- Δ.Υ. 3.200,00 

31 

Οδηγά σύρματα μέτρησης ενδοστεφανιαίας πίεσης  FFR-IFR. Να παρέχουν τη 
δυνατότητα μέτρησης στεφανιαίαας εφεδρείας IFR χωρίς τη χρήση αδενοσίνης. Πέρα 
από τη χρήση τους για τη μέθοδο FFR-IFR, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και  ως 
οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής. 

7 545,00 630,00 24.6.56 3.815,00 

32 

Καθετήρες που να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με οδηγούς καθετήρες για την 
πρόσβαση σε διακριτές περιοχές των στεφανιαίων αγγείων. Οι καθετήρες αυτοί 
διευκολύνουν την τοποθέτηση και την εναλλαγή οδηγών συρμάτων και άλλων 
ενδαυλικών συσκευών με την τεχνική “mother & child”. Να διαθέτουν εύκαμπτο 
απώτερο άκρο για ατραυματική εναπόθεση των οδηγών συρμάτων. Να διαθέτει 
ακτινοσκιερό δείκτη σε κάποια απόσταση από το άκρο του. Το σύστημα να επιτρέπει 
την ανάπτυξή του μέσω της υπάρχουσας βαλβίδας 

1 480,00 -- Δ.Υ. 316,80 

33 Μπαλόνια ενδοαορτικής αντλίας με οπτική ίνα και σύστημα διαδερμικής εισαγωγής 1 1450,00 -- Δ.Υ. 1.450,00 

34 Σύριγγες για τον εγχυτή τύπου ACCUTRON HP-D  ARMOR με καθετήρα αναρρόφησης 10 12,00 -- Δ.Υ. 120,00 

35 Ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης χωρίς μπαλόνι 5 46,95 -- Δ.Υ. 234,75 

36 Ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης με μπαλόνι 5 46,95 -- Δ.Υ. 234,75 

37 
Καθετήρες Swan Ganz σε μεγέθη 6-8F με πέντε αυλούς και με δυνατότητα μέτρησης 
της καρδιακής παροχής με τη μέθοδο της θερμοδιάλυσης 

5 40,00 40,65 23.1.98 200,00 

38 
Καθετήρες μέτρησης της πίεσης ενσφήνωσης των πνευμονικών τριχοειδών, με 
μπαλόνι, αυξημένης σκληρότητας και με δυνατότητα να δέχονται στον αυλό τους  
σύρμα 0,035’’ 

5 29,00 29,95 23.1.70 145,00 

39 
Συσκευές αγγειακής αιμόστασης κολλαγόνου με παραμονή ξένου σώματος στο αγγείο. 
Να διατίθενται σε διαμέτρους από 6-8F 

5 125,50 125,50 24.6.41 627,50 

40 Σύστημα απόσυρσης ξένων σωμάτων διαφόρων μεγεθών από το αγγειακό σύστημα. 1 365,00 365,00 24.6.59 365,00 

41 

Καθετήρες αναρρόφησης θρόμβων Να είναι συμβατοί με οδηγό καθετήρα 6FΝα είναι 
κατασκευασμένοι από PEBAXΝα είναι τύπου Rapid ExchangeΝα διαθέτουν μεγάλο 
εσωτερικό αυλό Να  διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη με τεχνολογία ενιαίου 
τοιχώματος για άριστη περιστροφικότητα και κατευθυντικότηταΝα διαθέτουν 
τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος 

2 140,00 142,00 24.6.30 280,00 

42 Καθετήρας περιστροφικής αθηρεκτομής για την διάνοιξη επασβεστωμένων 2 800,00 800,00 24.6.64 1.600,00 

43 Σύστημα περιστροφικής αθηρεκτομής 2 1200,00 1200,00 24.6.67 2.400,00 

44 Οδηγά συρματα για την προώθηση της περιστρεφόμενης ελαίας /αθηρετόμου 2 180,00 180,00 24.6.66 360,00 

45 Προωθητήρας για την χρήση του καθετήρα περιστροφικής αθηρεκτομής 2 500,00 500,00 24.6.65 1.000,00 

46 
Καθετήρες ενδοστεφανιαίας απεικόνiσης με την τεχνολογία Optical Coherrence 
Tomography με το συνοδό εξοπλισμό. 

1 2000,00 2000,00 24.5.6 2.000,00 

47 
Κάλλυμα λυχνίας για τον αγγειογράφο ARTIS ZEE SIEMENS  στρογγυλό διαστάσεις 
περίπου 70Χ50cm 

100 0,787 -- Δ.Υ. 78,70 

48 
Κάλλυμα  προπετάσματος για τον αγγειογράφο  ARTIS ZEE SIEMENS διαστάσεις 
περίπου 100Χ100cm 

100 0,79 -- Δ.Υ. 79,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 59.993,60  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 74.392,06  
 
 
Ο χρόνος παράδοσης των ανωτέρω υλικών θα πρέπει να είναι από 2-5 εργάσιμες ημέρες από την αποστολή της παραγγελίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ) 

 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΕΜ
ΑΧΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ-
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-GMDN 

ΚΩΔ. 
ΕΚΑΠΤΥ 

ΚΩΔ. 
ΕΙΔΟΥΣ-
REF.NO. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟΣ-ΑΛΛΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Καθετήρες στεφανιογραφίας σκληροί. Nα διατίθενται από 
4-7F. Να είναι διαθέσιμοι σε όλους τους τύπους 
καμπυλότητας (συμπεριλαμβανομένου και του τύπου 
Williams). Να έχουν ακριβή ανταπόκριση στους εξωτερικούς 
χειρισμούς. Να έχουν άριστη μνήμη και να μην κάμπτονται. 

200 
    

2 

Καθετήρες στεφανιογραφίας κερκιδικής προσπέλασης 4-7f 
εξειδικευμένοι για πρόσβαση από την κερκιδική αρτηρία. 
Να παρέχουν δυνατότητα καθετηριασμού του αριστερού 
και του δεξιού στεφανιαίου δικτύου με χρήση ενός 
καθετήρα. 

250 
    

3 

Καθετήρες στεφανιογραφίας μαλακοί. Να διατίθενται σε  4-
7F.  Να διαθέτουν διολισθητική επικάλυψη για μείωση των 
τριβών και των τραυματισμών των αγγείων. Να διαθέτουν 
μεταλλικό πλέγμα με διπλή επίστρωση σύρματος για άριστη 
περιστροφικότητα και κατευθυντικότητα. Να διαθέτουν 
μεγάλο εσωτερικό αυλό.Να διατίθενται σε όλους τους 
τύπους καμπυλότητας συμπεριλαμβανομένου και του 
brachial type για προσέγγιση των στεφανιαίων αρτηριών 
από τις αρτηρίες του άνω άκρου. 

150 
    

4 

Διαγνωστικοί  καθετήρες κοιλιογραφίας. Να διατίθενται σε 
διαμέτρους 4-7F, σε όλους τους τύπους και σε διάφ. μήκη. 
Να διαθέτουν μεγάλο εσωτερικό αυλό.Να αντέχουν σε 
υψηλές πιέσεις μέχρι 1200 psi. 

20 
    

5 

Θηκάρια εισαγωγής καθετήρων χωρίς υδρόφιλη επίστρωση, 
διαφόρων διαμέτρων (από 4-8F) και μήκους 11, 24 και 35 
cm.  Να έχουν  ικανοποιητική ακτινοσκιερότητα και 
ικανοποιητική εφαρμογή στυλεού. Να έχουν υψηλή 
δυνατότητα εφαρμογής, χωρίς να τραυματίζουν το αγγείο. 
Να έχουν δακτύλιο συρραφής στο άκρο του θηκαριού. Να 
έχουν εύχρηστο κλείδωμα. Να διατίθενται και με βιδωτό 
μηχανισμό κλειδώματος για σταθεροποίηση των καθετήρων 
. Να έχουν καλή ανταπόκριση στους εξωτερικούς 
χειρισμούς, και να είναι εύχρηστα στο χειρισμό. 

60 
    

6 

Σύστημα εισαγωγής κερκιδικής πρόσβασης 5-6F που να 
περιλαμβάνει: Θηκάρι ακτινοσκιερό από πολυουρεθάνη με 
αιμοστατική βαλβίδα μήκους 11 εκ με διαστολέα, Βελόνη 
κλασική παρακέντησης 21 Ga και μήκους 3,8cm Οδηγό 
σύρμα 0,018΄΄, τύπου κάνουλας 

150 
    

7 

Σύστημα εισαγωγής κερκιδικής πρόσβασης που να 
περιλαμβάνει: Υδρόφιλο θηκάρι μήκους 10-11 εκ. 5-6 F με 
αιμοστατική βαλβίδα, πλευρική είσοδο με 3way και 
διαστολέα Οδηγό σύρμα 0,025’’ με βελόνη κλασική 
εισαγωγής. 

150 
    

8 
Βελόνες διαδερμικής παρακέντησης αγγείων χωρίς στυλεό. 
Να διατίθενται σε μεγέθη διαμέτρου 18 Ga και σε διάφορα 
μήκη. Να έχουν καλή πρόσβαση οδηγού σύρματος. 

30 
    

9 Βελόνες για κερκιδική πρόσβαση 150 
    

10 

Θηκάρια εισαγωγής καθετήρων με μεταλλικό πλέγμα, 
διαφόρων διαμέτρων (6-7 F) και μήκους 35cm . Να έχουν 
ικανοποιητική ακτινοσκιερότητα και ικανοποιητική 
εφαρμογή στυλεού. Να έχουν υψηλή δυνατότητα 
εφαρμογής, χωρίς να τραυματίζουν το αγγείο. Να έχουν 
δακτύλιο συρραφής στο άκρο του θηκαριού. Να έχουν 
εύχρηστο κλείδωμα. Να έχουν καλή ανταπόκριση στους 
εξωτερικούς χειρισμούς και να είναι εύχρηστα στο χειρισμό. 

10 
    

11 

Οδηγοί καθετήρες αγγειοπλαστικής μαλακοί μεγάλου 
εσωτερικού αυλού. Να διατίθενται σε μεγέθη 5-8F. Να 
διατίθενται σε όλους τους τύπους καμπυλότητας. Να 
διαθέτουν ιδιαίτερα μεγάλο εσωτερικό αυλό. Να έχουν 
υψηλή οδηγησιμότητα και υποστηρικτική ικανότητα και να 
μη δημιουργούν τριβές. Το υλικό κατασκευής να παρέχει 
υψηλή ακτινοσκιερότητα. Να διατίθενται με ή χωρίς 
πλευρικές οπές. 

120 
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12 

Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής. Να διαθέτουν υδρόφιλη 
επίστρωση σε μήκος 35cm από το άκρο τους  για μειωμένη 
αντίσταση και ομαλή μετάβαση στο σημείο της βλάβης.  Να 
διαθέτουν ακτινοσκιερό δείκτη για άριστη ακτινοορατότητα. 
Να διαθέτουν επικάλυψη PTFE στο σώμα του καθετήρα για 
καλύτερη  οδηγησιμότητα. Να διατίθενται σε ποικιλία 
σκληρότητας μαλακά, ημίσκληρα, σκληρά Nα διατίθενται σε 
ευθέα και τύπου J. Να διατίθενται  και σε μήκη και 300cm 

50 
    

13 

Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής. Να διαθέτουν υδρόφιλη 
επίστρωση σε μήκος 35cm από το άκρο τους  για μειωμένη 
αντίσταση και ομαλή μετάβαση στο σημείο της βλάβης και 
με άκρο από ελαστίνη ή ισοδύναμο. Να διαθέτουν 
ακτινοσκιερό δείκτη για άριστη ακτινοορατότητα. Να 
διαθέτουν επικάλυψη PTFE στο σώμα του καθετήρα για 
καλύτερη  οδηγησιμότητα. Να διατίθενται σε ποικιλία 
σκληρότητας μαλακά, ημίσκληρα, σκληρά Nα διατίθενται σε 
ευθέα και τύπου J. Να διατίθενται  και σε μήκη και 300cm. 

40 
    

14 

Αυτόματες αιμοστατικές βαλβίδες. Να διαθέτουν μηχανισμό 
κλειδώματος με πίεση του άκρου της βαλβίδας.  Να 
επιτρέπουν την εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή των υλικών 
αγγειοπλαστικής.  Να αποτρέπουν πλήρως την διαφυγή 
αίματος. 

100 
    

15 

Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής για ελικοειδή αγγεία. Να 
διατίθεται σε μήκος 180cm και να διαθέτει επικάλυψη PTFE 
και σιλικόνης στο σώμα του σύρματος ενώ στο άπω τμήμα 
του να διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη. 

50 
    

16 

Σύρματα αγγειοπλαστικής για στενώσεις υψηλού βαθμού, 
ασβεστωμένες στενώσεις και χρόνιες αποφράξεις. Να έχουν 
υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ για μείωση των 
τραυματισμών και εύκολη καθοδήγηση. Να διαθέτουν 
υπερελαστικό πυρήνα. Να διαθέτουν επικάλυψη από 
πολυουρεθάνη και ακτινοσκιερό υλικό. 

25 
    

17 

Υδρόφιλα οδηγά σύρματα αγγειογραφίας  με υδρόφιλη 
επικάλυψη για την πραγματοποίηση αγγειογραφίας τόσο 
των στεφανιαίων αρτηριών όσο και των περιφερικών 
αγγείων μαλακά και σκληρά διαφόρων μηκών(150 , 180, 260 
cm)  και διαμόρφωσης τελικού άκρου 

60 
    

18 

Οδηγά σύρματα αγγειογραφίας .Να διατίθενται με άκρο 
ευθύ & κυρτό (J) σε μήκος 150 cm και διαμ. 0.025– 
0.035΄΄Να  είναι ευέλικτα, να μη προκαλούν τριβή στο 
τοίχωμα των αγγείων και να έχουν ατραυματικό άκρο.Να 
παρέχουν έλεγχο κατευθυντικότητας και 
περιστροφικότητας.Να έχουν δυνατότητα ευθειασμού από 
το χρήστη.Να προσφερθούν ξεχωριστά στις εξής 
κατηγορίες:1.Με ηλεκτροστατική επικάλυψη Teflon 5852. 
Τύπου Bentson  23. Τύπου Amplatz super stiff 3 

300 
    

19 

Οδηγά σύρματα αγγειογραφίας .Να διατίθενται με άκρο 
ευθύ & κυρτό (J) σε μήκος  260 cm και διαμ. 0.025– 
0.035΄΄Να  είναι ευέλικτα, να μη προκαλούν τριβή στο 
τοίχωμα των αγγείων και να έχουν ατραυματικό άκρο.Να 
παρέχουν έλεγχο κατευθυντικότητας και 
περιστροφικότητας.Να έχουν δυνατότητα ευθειασμού από 
το χρήστη.Να προσφερθούν ξεχωριστά στις εξής 
κατηγορίες:1.Με ηλεκτροστατική επικάλυψη Teflon 5852. 
Τύπου Bentson  23. Τύπου Amplatz super stiff 3 

70 
    

20 

Μικροκαθετήρας ειδικά για τις δύσκολες ανατομικά ή 
απασβεστωμένες βλάβες των στεφανιαίων αγγείων με 
σύγχρονη δυνατότητα έγχυσης σκιαγραφικού. Να διατίθεται 
σε μικρές διαμέτρους με άκρο προοδευτικά λεπτυνόμενο και 
ευέλικτο –μεγάλη εσωτερική διάμετρο για μέγιστη στήριξη 
στο σύρμα της αγγειοπλαστικής 

1 
    

21 

Σύριγγες χορήγησης σκιαγραφικού μίας χρήσης 12cc, με 
περιστρεφόμενη στρόφιγγα ασφαλείας  (Luer lock) και 
διαβαθμισμένο έμβολο με stopper Να έχουν καλή 
ανταπόκριση στους εξωτερικούς χειρισμούς και να είναι 
εύχρηστες στο χειρισμό. 

400 
    

22 

Πολύβρυσα τριπλά αριστερόστροφα -δεξιόστροφα, με 
στρόφιγγα ασφαλείας (Luer lock) Να έχουν καλή 
ανταπόκριση στους εξωτερικούς χειρισμούς, και να είναι 
εύχρηστες στο χειρισμό. 

400 
    

23 Προεκτάσεις υψηλών πιέσεων. 20 
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24 Προεκτάσεις χαμηλών πιέσεων από 100cm έως 180 cm 400 
    

25 
Αποστειρωμένα σεντόνια μιας χρήσης με οπές στις 
μηροβουβωνικές περιοχές  και στις κερκιδικές αρτηρίες για 
αγγειογραφία, διαστάσεων 150x300cm με διαφανές φιλμ 

100 
    

26 

Πακέτο αγγειογραφίας – σετ με όλα τα απαραίτητα υλικά ( 
Κάλυμμα τραπεζιού, σεντόνι αγγειογραφίας με οπές στις 
μηροβουβωνικές περιοχές και στις κερκιδικές αρτηρίες, 
μπλούζα χειρουργείου, χειροπετσέτες, καλύμματα λυχνίας 
παραβάν, λεκανίδια πλαστικά σε 250ml, 500m, 4000ml 
περίπου, λαβίδα καθαρισμού, σύριγγες, και βελόνες,  γάζες,  
νυστέρι ), να είναι αποστειρωμένο για ένα ασθενή και μιας 
χρήσεως, με ανθεκτικά υλικά και απορροφητικό, αδιάβροχο 
ιματισμό. 

200 
    

27 

Σετ συσκευής φουσκώματος μιας χρήσης τύπου σκανδάλης. 
Να περιλαμβάνεται συνδετικό με περιστρεφόμενη 
αιμοστατική βαλβίδα και εισαγωγέα σύρματος.  Να 
διατίθενται σε τύπους μανόμετρου 20 & 30ATM. Σύριγγα 
φουσκώματος να είναι διαφανής σε όλη της την επιφάνεια. 
Η λαβή να είναι τύπου σκανδάλης ώστε η απελευθέρωση 
του εμβόλου να είναι άμεση και εύκολη. 

100 
    

28 
Μορφομετατροπείς (Transducer) μιας χρήσεως που να είναι 
συμβατοί με το Μόνιτορ απεικόνισης αιμοδυναμικών 
Draeger Medical , Infinity Delta. 

60 
    

29 

Σύστημα αιμόστασης κερκιδικής αρτηρίας – αιμοστατικό 
πίεστρο . Περιβραχιόνιο κατασκευασμένο από ειδικά 
επεξεργασμένο πλαστικό.-Να διαθέτει ειδική ένδειξη που 
οριοθετεί την τοποθέτησή του πάνω στο σημείο 
καθετηριασμού της κερκιδικής αρτηρίας- Να παρέχει 
ελεγχόμενη πίεση στην κερκιδική αρτηρία χωρίς να 
επηρεάζεται η ροή του αίματος στην ωλένια αρτηρία. 

200 
    

30 

Κεφαλές ενδοστεφανιαίου υπερήχου ηλεκτρονικού τύπου 
με συχνότητα σάρωσης 10MHz και 20MHz, κατάλληλοι για 
χρήση σε περιφερικά αγγεία, καθώς και στο φλεβικό 
περιφερικό σύστημα. Δυνατότητα εικονικής ιστολογικής 
ανάλυσης "Virtual Histology" και έγχρωμης απεικόνισης της 
ροής του αίματος "ChromaFlo". 

2 
    

31 

Οδηγά σύρματα μέτρησης ενδοστεφανιαίας πίεσης  FFR-IFR. 
Να παρέχουν τη δυνατότητα μέτρησης στεφανιαίαας 
εφεδρείας IFR χωρίς τη χρήση αδενοσίνης. Πέρα από τη 
χρήση τους για τη μέθοδο FFR-IFR, να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και  ως οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής. 

7 
    

32 

Καθετήρες που να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 
οδηγούς καθετήρες για την πρόσβαση σε διακριτές περιοχές 
των στεφανιαίων αγγείων. Οι καθετήρες αυτοί 
διευκολύνουν την τοποθέτηση και την εναλλαγή οδηγών 
συρμάτων και άλλων ενδαυλικών συσκευών με την τεχνική 
“mother & child”. Να διαθέτουν εύκαμπτο απώτερο άκρο 
για ατραυματική εναπόθεση των οδηγών συρμάτων. Να 
διαθέτει ακτινοσκιερό δείκτη σε κάποια απόσταση από το 
άκρο του. Το σύστημα να επιτρέπει την ανάπτυξή του μέσω 
της υπάρχουσας βαλβίδας 

1 
    

33 
Μπαλόνια ενδοαορτικής αντλίας με οπτική ίνα και σύστημα 
διαδερμικής εισαγωγής 

1 
    

34 
Σύριγγες για τον εγχυτή τύπου ACCUTRON HP-D  ARMOR με 
καθετήρα αναρρόφησης 

10 
    

35 Ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης χωρίς μπαλόνι 5 
    

36 Ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης με μπαλόνι 5 
    

37 
Καθετήρες Swan Ganz σε μεγέθη 6-8F με πέντε αυλούς και 
με δυνατότητα μέτρησης της καρδιακής παροχής με τη 
μέθοδο της θερμοδιάλυσης 

5 
    

38 

Καθετήρες μέτρησης της πίεσης ενσφήνωσης των 
πνευμονικών τριχοειδών, με μπαλόνι, αυξημένης 
σκληρότητας και με δυνατότητα να δέχονται στον αυλό τους  
σύρμα 0,035’’ 

5 
    

39 
Συσκευές αγγειακής αιμόστασης κολλαγόνου με παραμονή 
ξένου σώματος στο αγγείο. Να διατίθενται σε διαμέτρους 
από 6-8F 

5 
    

40 
Σύστημα απόσυρσης ξένων σωμάτων διαφόρων μεγεθών 
από το αγγειακό σύστημα. 

1 
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41 

Καθετήρες αναρρόφησης θρόμβων Να είναι συμβατοί με 
οδηγό καθετήρα 6FΝα είναι κατασκευασμένοι από PEBAXΝα 
είναι τύπου Rapid ExchangeΝα διαθέτουν μεγάλο εσωτερικό 
αυλό Να  διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη με τεχνολογία 
ενιαίου τοιχώματος για άριστη περιστροφικότητα και 
κατευθυντικότηταΝα διαθέτουν τεχνολογία ενιαίου 
τοιχώματος 

2 
    

42 
Καθετήρας περιστροφικής αθηρεκτομής για την διάνοιξη 
επασβεστωμένων 

2 
    

43 Σύστημα περιστροφικής αθηρεκτομής 2 
    

44 
Οδηγά συρματα για την προώθηση της περιστρεφόμενης 
ελαίας /αθηρετόμου 

2 
    

45 
Προωθητήρας για την χρήση του καθετήρα περιστροφικής 
αθηρεκτομής 

2 
    

46 
Καθετήρες ενδοστεφανιαίας απεικόνiσης με την τεχνολογία 
Optical Coherrence Tomography με το συνοδό εξοπλισμό. 

1 
    

47 
Κάλλυμα λυχνίας για τον αγγειογράφο ARTIS ZEE SIEMENS  
στρογγυλό διαστάσεις περίπου 70Χ50cm 

100 
    

48 
Κάλλυμα  προπετάσματος για τον αγγειογράφο  ARTIS ZEE 
SIEMENS διαστάσεις περίπου 100Χ100cm 

100 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ) 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΕΜ

Α 
ΧΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ 
(%) 

ΚΩΔ. ΠΑΡ. 

ΤΙΜΩΝ ΕΠΥ 

ΤΙΜΗ ΠΑΡ. 

ΤΙΜΩΝ (€) 

1 

Καθετήρες στεφανιογραφίας σκληροί. Nα διατίθενται από 4-7F. 
Να είναι διαθέσιμοι σε όλους τους τύπους καμπυλότητας 
(συμπεριλαμβανομένου και του τύπου Williams). Να έχουν ακριβή 
ανταπόκριση στους εξωτερικούς χειρισμούς. Να έχουν άριστη 
μνήμη και να μην κάμπτονται. 
 

200 
    

 

2 

Καθετήρες στεφανιογραφίας κερκιδικής προσπέλασης 4-7f 
εξειδικευμένοι για πρόσβαση από την κερκιδική αρτηρία. Να 
παρέχουν δυνατότητα καθετηριασμού του αριστερού και του 
δεξιού στεφανιαίου δικτύου με χρήση ενός καθετήρα. 
 

250 
    

 

3 

Καθετήρες στεφανιογραφίας μαλακοί. Να διατίθενται σε  4-7F.  Να 
διαθέτουν διολισθητική επικάλυψη για μείωση των τριβών και των 
τραυματισμών των αγγείων. Να διαθέτουν μεταλλικό πλέγμα με 
διπλή επίστρωση σύρματος για άριστη περιστροφικότητα και 
κατευθυντικότητα. Να διαθέτουν μεγάλο εσωτερικό αυλό.Να 
διατίθενται σε όλους τους τύπους καμπυλότητας 
συμπεριλαμβανομένου και του brachial type για προσέγγιση των 
στεφανιαίων αρτηριών από τις αρτηρίες του άνω άκρου. 

150 
    

 

4 

Διαγνωστικοί  καθετήρες κοιλιογραφίας. Να διατίθενται σε 
διαμέτρους 4-7F, σε όλους τους τύπους και σε διάφ. μήκη. Να 
διαθέτουν μεγάλο εσωτερικό αυλό.Να αντέχουν σε υψηλές 
πιέσεις μέχρι 1200 psi. 
 

20 
    

 

5 

Θηκάρια εισαγωγής καθετήρων χωρίς υδρόφιλη επίστρωση, 
διαφόρων διαμέτρων (από 4-8F) και μήκους 11, 24 και 35 cm.  Να 
έχουν  ικανοποιητική ακτινοσκιερότητα και ικανοποιητική 
εφαρμογή στυλεού. Να έχουν υψηλή δυνατότητα εφαρμογής, 
χωρίς να τραυματίζουν το αγγείο. Να έχουν δακτύλιο συρραφής 
στο άκρο του θηκαριού. Να έχουν εύχρηστο κλείδωμα. Να 
διατίθενται και με βιδωτό μηχανισμό κλειδώματος για 
σταθεροποίηση των καθετήρων . Να έχουν καλή ανταπόκριση 
στους εξωτερικούς χειρισμούς, και να είναι εύχρηστα στο 
χειρισμό. 
 

60 
    

 

6 

Σύστημα εισαγωγής κερκιδικής πρόσβασης 5-6F που να 
περιλαμβάνει: Θηκάρι ακτινοσκιερό από πολυουρεθάνη με 
αιμοστατική βαλβίδα μήκους 11 εκ με διαστολέα, Βελόνη κλασική 
παρακέντησης 21 Ga και μήκους 3,8cm Οδηγό σύρμα 0,018΄΄, 
τύπου κάνουλας 
 

150 
    

 

7 

Σύστημα εισαγωγής κερκιδικής πρόσβασης που να περιλαμβάνει: 
Υδρόφιλο θηκάρι μήκους 10-11 εκ. 5-6 F με αιμοστατική βαλβίδα, 
πλευρική είσοδο με 3way και διαστολέα Οδηγό σύρμα 0,025’’ με 
βελόνη κλασική εισαγωγής. 
 

150 
    

 

8 

Βελόνες διαδερμικής παρακέντησης αγγείων χωρίς στυλεό. Να 
διατίθενται σε μεγέθη διαμέτρου 18 Ga και σε διάφορα μήκη. Να 
έχουν καλή πρόσβαση οδηγού σύρματος. 
 

30 
    

 

9 
Βελόνες για κερκιδική πρόσβαση 
 

150 
    

 

10 

Θηκάρια εισαγωγής καθετήρων με μεταλλικό πλέγμα, διαφόρων 
διαμέτρων (6-7 F) και μήκους 35cm . Να έχουν ικανοποιητική 
ακτινοσκιερότητα και ικανοποιητική εφαρμογή στυλεού. Να έχουν 
υψηλή δυνατότητα εφαρμογής, χωρίς να τραυματίζουν το αγγείο. 
Να έχουν δακτύλιο συρραφής στο άκρο του θηκαριού. Να έχουν 
εύχρηστο κλείδωμα. Να έχουν καλή ανταπόκριση στους 
εξωτερικούς χειρισμούς και να είναι εύχρηστα στο χειρισμό. 
 

10 
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11 

Οδηγοί καθετήρες αγγειοπλαστικής μαλακοί μεγάλου εσωτερικού 
αυλού. Να διατίθενται σε μεγέθη 5-8F. Να διατίθενται σε όλους 
τους τύπους καμπυλότητας. Να διαθέτουν ιδιαίτερα μεγάλο 
εσωτερικό αυλό. Να έχουν υψηλή οδηγησιμότητα και 
υποστηρικτική ικανότητα και να μη δημιουργούν τριβές. Το υλικό 
κατασκευής να παρέχει υψηλή ακτινοσκιερότητα. Να διατίθενται 
με ή χωρίς πλευρικές οπές. 
 

120 
    

 

12 

Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής. Να διαθέτουν υδρόφιλη 
επίστρωση σε μήκος 35cm από το άκρο τους  για μειωμένη 
αντίσταση και ομαλή μετάβαση στο σημείο της βλάβης.  Να 
διαθέτουν ακτινοσκιερό δείκτη για άριστη ακτινοορατότητα. Να 
διαθέτουν επικάλυψη PTFE στο σώμα του καθετήρα για καλύτερη  
οδηγησιμότητα. Να διατίθενται σε ποικιλία σκληρότητας μαλακά, 
ημίσκληρα, σκληρά Nα διατίθενται σε ευθέα και τύπου J. Να 
διατίθενται  και σε μήκη και 300cm 
 

50 
    

 

13 

Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής. Να διαθέτουν υδρόφιλη 
επίστρωση σε μήκος 35cm από το άκρο τους  για μειωμένη 
αντίσταση και ομαλή μετάβαση στο σημείο της βλάβης και με άκρο 
από ελαστίνη ή ισοδύναμο. Να διαθέτουν ακτινοσκιερό δείκτη για 
άριστη ακτινοορατότητα. Να διαθέτουν επικάλυψη PTFE στο σώμα 
του καθετήρα για καλύτερη  οδηγησιμότητα. Να διατίθενται σε 
ποικιλία σκληρότητας μαλακά, ημίσκληρα, σκληρά Nα διατίθενται 
σε ευθέα και τύπου J. Να διατίθενται  και σε μήκη και 300cm. 

40 
    

 

14 

Αυτόματες αιμοστατικές βαλβίδες. Να διαθέτουν μηχανισμό 
κλειδώματος με πίεση του άκρου της βαλβίδας.  Να επιτρέπουν 
την εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή των υλικών αγγειοπλαστικής.  
Να αποτρέπουν πλήρως την διαφυγή αίματος. 

100 
    

 

15 

Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής για ελικοειδή αγγεία. Να 
διατίθεται σε μήκος 180cm και να διαθέτει επικάλυψη PTFE και 
σιλικόνης στο σώμα του σύρματος ενώ στο άπω τμήμα του να 
διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη. 
 

50 
    

 

16 

Σύρματα αγγειοπλαστικής για στενώσεις υψηλού βαθμού, 
ασβεστωμένες στενώσεις και χρόνιες αποφράξεις. Να έχουν 
υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ για μείωση των τραυματισμών και 
εύκολη καθοδήγηση. Να διαθέτουν υπερελαστικό πυρήνα. Να 
διαθέτουν επικάλυψη από πολυουρεθάνη και ακτινοσκιερό υλικό. 
 

25 
    

 

17 

Υδρόφιλα οδηγά σύρματα αγγειογραφίας  με υδρόφιλη επικάλυψη 
για την πραγματοποίηση αγγειογραφίας τόσο των στεφανιαίων 
αρτηριών όσο και των περιφερικών αγγείων μαλακά και σκληρά 
διαφόρων μηκών(150 , 180, 260 cm)  και διαμόρφωσης τελικού 
άκρου 
 

60 
    

 

18 

Οδηγά σύρματα αγγειογραφίας .Να διατίθενται με άκρο ευθύ & 
κυρτό (J) σε μήκος 150 cm και διαμ. 0.025– 0.035΄΄Να  είναι 
ευέλικτα, να μη προκαλούν τριβή στο τοίχωμα των αγγείων και να 
έχουν ατραυματικό άκρο.Να παρέχουν έλεγχο κατευθυντικότητας 
και περιστροφικότητας.Να έχουν δυνατότητα ευθειασμού από το 
χρήστη.Να προσφερθούν ξεχωριστά στις εξής κατηγορίες:1.Με 
ηλεκτροστατική επικάλυψη Teflon 5852. Τύπου Bentson  23. Τύπου 
Amplatz super stiff 3 
 

300 
    

 

19 

Οδηγά σύρματα αγγειογραφίας .Να διατίθενται με άκρο ευθύ & 
κυρτό (J) σε μήκος  260 cm και διαμ. 0.025– 0.035΄΄Να  είναι 
ευέλικτα, να μη προκαλούν τριβή στο τοίχωμα των αγγείων και να 
έχουν ατραυματικό άκρο.Να παρέχουν έλεγχο κατευθυντικότητας 
και περιστροφικότητας.Να έχουν δυνατότητα ευθειασμού από το 
χρήστη.Να προσφερθούν ξεχωριστά στις εξής κατηγορίες:1.Με 
ηλεκτροστατική επικάλυψη Teflon 5852. Τύπου Bentson  23. Τύπου 
Amplatz super stiff 3 
 

70 
    

 

20 

Μικροκαθετήρας ειδικά για τις δύσκολες ανατομικά ή 
απασβεστωμένες βλάβες των στεφανιαίων αγγείων με σύγχρονη 
δυνατότητα έγχυσης σκιαγραφικού. Να διατίθεται σε μικρές 
διαμέτρους με άκρο προοδευτικά λεπτυνόμενο και ευέλικτο –
μεγάλη εσωτερική διάμετρο για μέγιστη στήριξη στο σύρμα της 
αγγειοπλαστικής 
 

1 
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21 

Σύριγγες χορήγησης σκιαγραφικού μίας χρήσης 12cc, με 
περιστρεφόμενη στρόφιγγα ασφαλείας  (Luer lock) και 
διαβαθμισμένο έμβολο με stopper Να έχουν καλή ανταπόκριση 
στους εξωτερικούς χειρισμούς και να είναι εύχρηστες στο χειρισμό. 
 

400 
    

 

22 
Πολύβρυσα τριπλά αριστερόστροφα -δεξιόστροφα, με στρόφιγγα 
ασφαλείας (Luer lock) Να έχουν καλή ανταπόκριση στους 
εξωτερικούς χειρισμούς, και να είναι εύχρηστες στο χειρισμό. 

400 
    

 

23 
Προεκτάσεις υψηλών πιέσεων. 
 

20 
    

 

24 
Προεκτάσεις χαμηλών πιέσεων από 100cm έως 180 cm 
 

400 
    

 

25 

Αποστειρωμένα σεντόνια μιας χρήσης με οπές στις 
μηροβουβωνικές περιοχές  και στις κερκιδικές αρτηρίες για 
αγγειογραφία, διαστάσεων 150x300cm με διαφανές φιλμ 
 

100 
    

 

26 

Πακέτο αγγειογραφίας – σετ με όλα τα απαραίτητα υλικά ( 
Κάλυμμα τραπεζιού, σεντόνι αγγειογραφίας με οπές στις 
μηροβουβωνικές περιοχές και στις κερκιδικές αρτηρίες, μπλούζα 
χειρουργείου, χειροπετσέτες, καλύμματα λυχνίας παραβάν, 
λεκανίδια πλαστικά σε 250ml, 500m, 4000ml περίπου, λαβίδα 
καθαρισμού, σύριγγες, και βελόνες,  γάζες,  νυστέρι ), να είναι 
αποστειρωμένο για ένα ασθενή και μιας χρήσεως, με ανθεκτικά 
υλικά και απορροφητικό, αδιάβροχο ιματισμό. 
 

200 
    

 

27 

Σετ συσκευής φουσκώματος μιας χρήσης τύπου σκανδάλης. Να 
περιλαμβάνεται συνδετικό με περιστρεφόμενη αιμοστατική 
βαλβίδα και εισαγωγέα σύρματος.  Να διατίθενται σε τύπους 
μανόμετρου 20 & 30ATM. Σύριγγα φουσκώματος να είναι 
διαφανής σε όλη της την επιφάνεια. Η λαβή να είναι τύπου 
σκανδάλης ώστε η απελευθέρωση του εμβόλου να είναι άμεση και 
εύκολη. 

100 
    

 

28 

Μορφομετατροπείς (Transducer) μιας χρήσεως που να είναι 
συμβατοί με το Μόνιτορ απεικόνισης αιμοδυναμικών Draeger 
Medical , Infinity Delta. 
 

60 
    

 

29 

Σύστημα αιμόστασης κερκιδικής αρτηρίας – αιμοστατικό πίεστρο . 
Περιβραχιόνιο κατασκευασμένο από ειδικά επεξεργασμένο 
πλαστικό.-Να διαθέτει ειδική ένδειξη που οριοθετεί την 
τοποθέτησή του πάνω στο σημείο καθετηριασμού της κερκιδικής 
αρτηρίας- Να παρέχει ελεγχόμενη πίεση στην κερκιδική αρτηρία 
χωρίς να επηρεάζεται η ροή του αίματος στην ωλένια αρτηρία. 
 

200 
    

 

30 

Κεφαλές ενδοστεφανιαίου υπερήχου ηλεκτρονικού τύπου με 
συχνότητα σάρωσης 10MHz και 20MHz, κατάλληλοι για χρήση σε 
περιφερικά αγγεία, καθώς και στο φλεβικό περιφερικό σύστημα. 
Δυνατότητα εικονικής ιστολογικής ανάλυσης "Virtual Histology" και 
έγχρωμης απεικόνισης της ροής του αίματος "ChromaFlo". 
 

2 
    

 

31 

Οδηγά σύρματα μέτρησης ενδοστεφανιαίας πίεσης  FFR-IFR. Να 
παρέχουν τη δυνατότητα μέτρησης στεφανιαίαας εφεδρείας IFR 
χωρίς τη χρήση αδενοσίνης. Πέρα από τη χρήση τους για τη 
μέθοδο FFR-IFR, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και  ως οδηγά 
σύρματα αγγειοπλαστικής. 
 

7 
    

 

32 

Καθετήρες που να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με οδηγούς 
καθετήρες για την πρόσβαση σε διακριτές περιοχές των 
στεφανιαίων αγγείων. Οι καθετήρες αυτοί διευκολύνουν την 
τοποθέτηση και την εναλλαγή οδηγών συρμάτων και άλλων 
ενδαυλικών συσκευών με την τεχνική “mother & child”. Να 
διαθέτουν εύκαμπτο απώτερο άκρο για ατραυματική εναπόθεση 
των οδηγών συρμάτων. Να διαθέτει ακτινοσκιερό δείκτη σε κάποια 
απόσταση από το άκρο του. Το σύστημα να επιτρέπει την 
ανάπτυξή του μέσω της υπάρχουσας βαλβίδας 
 

1 
    

 

33 
Μπαλόνια ενδοαορτικής αντλίας με οπτική ίνα και σύστημα 
διαδερμικής εισαγωγής 
 

1 
    

 

34 
Σύριγγες για τον εγχυτή τύπου ACCUTRON HP-D  ARMOR με 
καθετήρα αναρρόφησης 
 

10 
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35 
Ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης χωρίς μπαλόνι 
 

5 
    

 

36 
Ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης με μπαλόνι 
 

5 
    

 

37 

Καθετήρες Swan Ganz σε μεγέθη 6-8F με πέντε αυλούς και με 
δυνατότητα μέτρησης της καρδιακής παροχής με τη μέθοδο της 
θερμοδιάλυσης 
 

5 
    

 

38 

Καθετήρες μέτρησης της πίεσης ενσφήνωσης των πνευμονικών 
τριχοειδών, με μπαλόνι, αυξημένης σκληρότητας και με 
δυνατότητα να δέχονται στον αυλό τους  σύρμα 0,035’’ 
 

5 
    

 

39 
Συσκευές αγγειακής αιμόστασης κολλαγόνου με παραμονή ξένου 
σώματος στο αγγείο. Να διατίθενται σε διαμέτρους από 6-8F 
 

5 
    

 

40 
Σύστημα απόσυρσης ξένων σωμάτων διαφόρων μεγεθών από το 
αγγειακό σύστημα. 
 

1 
    

 

41 

Καθετήρες αναρρόφησης θρόμβων Να είναι συμβατοί με οδηγό 
καθετήρα 6FΝα είναι κατασκευασμένοι από PEBAXΝα είναι τύπου 
Rapid ExchangeΝα διαθέτουν μεγάλο εσωτερικό αυλό Να  
διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη με τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος 
για άριστη περιστροφικότητα και κατευθυντικότηταΝα διαθέτουν 
τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος 
 

2 
    

 

42 
Καθετήρας περιστροφικής αθηρεκτομής για την διάνοιξη 
επασβεστωμένων 
 

2 
    

 

43 
Σύστημα περιστροφικής αθηρεκτομής 
 

2 
    

 

44 
Οδηγά συρματα για την προώθηση της περιστρεφόμενης ελαίας 
/αθηρετόμου 
 

2 
    

 

45 
Προωθητήρας για την χρήση του καθετήρα περιστροφικής 
αθηρεκτομής 
 

2 
    

 

46 
Καθετήρες ενδοστεφανιαίας απεικόνiσης με την τεχνολογία Optical 
Coherrence Tomography με το συνοδό εξοπλισμό. 
 

1 
    

 

47 
Κάλλυμα λυχνίας για τον αγγειογράφο ARTIS ZEE SIEMENS  
στρογγυλό διαστάσεις περίπου 70Χ50cm 
 

100 
    

 

48 
Κάλλυμα  προπετάσματος για τον αγγειογράφο  ARTIS ZEE 
SIEMENS διαστάσεις περίπου 100Χ100cm 
 

100 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση 
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ.Χατζηκώστα] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [06020] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λεωφόρος Μακρυγιάννη 50/Ιωάννινα/45001] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΖΩΝΗ] 
- Τηλέφωνο: [2651080624] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [promithies1@gni-hatzikosta.gr, m.vouzoni@gni-hatzikosta.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.gni-hatzikosta.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 31/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ, 
CPV: 33111730-7] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [                                    ] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [31/17] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση
iii
;  

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του 
άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»

iv
 ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 
(προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα 
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο 
μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης από κοινού με άλλους

vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία ο 
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα 
να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης 
εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 
εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

vii
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας 
στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 
για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 
συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[  ]Ναι [  ]Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
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[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 
παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

viii
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

ix
· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 
3. απάτη

xii
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii

· 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

xiv
· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου

xvi
 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους 
που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]

xvii
 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον 
λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) 
σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]

xix
 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός 
φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)

xx
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xxi

: [……] 

 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

xxii
, στην Ελλάδα και στη 

χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 31/17 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 
Σελίδα 19 από 21 

 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους ;

xxiii
 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 

xxiv
 

[……][……][……] 

 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι 
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα 
πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται

xxv
, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν

xxvi
. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 
φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών 
τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή 
στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο 

αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή 

το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος 

Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων 

μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  

προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 

εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 

2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 

166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 
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xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε 

και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽  εξακολούθηση, συστηματικά 

...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 

δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ 

εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης 

συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxvi Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση. 


