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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  
 

11ΗΗ
  ΥΥ..ΠΠΕΕ..  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ   

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»»   

∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ--ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑ  
ΥΥΠΠΟΟ∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΩΩΝΝ  

 

Ταχ. ∆/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 22.10.215 
Τ.Κ.: 115 27 Α.Π.:15570 
Πληροφορίες: Πολυχρονίδου Ιωάννα  
Τηλέφωνο:  2132088226   
Φαξ:  2132088716   
Email: polyxronidou@hippocratio.gr   
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών για το διεθνή 
διαγωνισµό για προµήθεια ΕΝ∆ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ CPV 
33184500-8» 

ΣΧΕΤ: 1. Η υπ΄αρ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέµα 1ο) Απόφαση Ε.Π.Υ. 
 2. Το µε αρ. πρωτ. 2891/24.07.2015 έγγραφο Ε.Π.Υ. 
 3. Η µε αρ. πρωτ. 3512/14.09.2015 διευκρινιστική Ε.Π.Υ. 

 

 Σε εφαρµογή των ανωτέρω σχετικών που αφορούν στην υποχρεωτική 
διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους 
δηµόσιους φορείς υγείας, σας ανακοινώνουµε ότι το Νοσοκοµείο µας πρόκειται να 
διενεργήσει διαπραγµάτευση για την προµήθεια «Ενδοστεφανιαίων Προθέσεων» 
(CPV33184500-8)  

Α/Α Είδη (CPV 33184500-8) 

1 Ενδοστεφανιαίες Προθέσεις εκλύουσες φάρµακο 

2 Μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών ηµιδιατατά 

3 Μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών µη-διατατά 

Ως εκ τούτου, καλούνται όλοι οι προµηθευτές, οι επίσηµοι φορείς ή και οι ενώσεις 
των ιδίων προµηθευτών να αποστείλουν στην ελληνική γλώσσα, εντός προθεσµίας 30 
ηµερών η οποία άρχεται από την εποµένη της ανάρτησης, τις προτεινόµενες τεχνικές 
προδιαγραφές και πρότυπα σε έντυπη και µαγνητική µορφή (CD, DVD, USB, 
memory stick), µέσω πρωτοκόλλου, προκειµένου να προετοιµαστούν από το 
νοσοκοµείο οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές. Οι προτάσεις των εταιρειών θα 
διαβιβαστούν στην Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών και οι τελικές προδιαγραφές 
θα αναρτηθούν στη συνέχεια για διαβούλευση. 
 
 

GGRREEEEKK RREEPPUUBBLL II CC  
 

MM II NNII SSTTRRYY   OOFF  HHEEAALL TTHH   

GGEENNEERRAALL   HHOOSSPPII TTAALL   OOFF  AATTHHEENNSS  ““ II PPPPOOCCRRAATTEEII OO””    

SSUUPPPPLLYYIINNGG’’ SS  DDEEPPAARRTTMMEENNTT   
Ταχ. ∆/νση: Queen Sofia 114 Athens, 22.10.215 
ZIP CODE.: 115 27  
INFORMATIONS: Polyxronidou Joan  
ΤEL:  2132088226   
FAX:  2132088716   
Email: polyxronidou@hippocratio.gr   
 

 Invitation to sumbit technical specifications for the 
international tender for “Coronary Endoprostheses” CPV 

ΑΔΑ: 6ΔΜΞ4690ΩΣ-ΤΒΑ
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33184500-8 
 

 In the course of the implementation of the Health Procurement Commission 
decision n. 65/17.07.2015/21.07.2015 (item 1o) regarding the drawing of the technical 
specifications and standards and since the Hospital intends to launce the following 
call for tenders: 

Α/Α Είδη (CPV 33184500-8) 

1 Ενδοστεφανιαίες Προθέσεις εκλύουσες φάρµακο 

2 Μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών ηµιδιατατά 

3 Μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών µη-διατατά 

 

All suppliers, official bodies of suppliers associations are kindly requested to send, in 

greek language, strictly within (30) thirty days from the following of the upload date, 

the proposed technical specifications in printed and digital form (CD, DVD, USB, 

memory stick), via the hospitals protocol department, in order for the hospital to 

process and produce the final technical specifications. The companies proposals will 

be sent to the Technical Specifications Committee and the finalized draft will be 

uploaded for public consultation. 

 

 
 

 
  
  
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ/ C.E.O 

 
 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ  
NICOLAOS TOUROUTSIKAS 

ΑΔΑ: 6ΔΜΞ4690ΩΣ-ΤΒΑ
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