
 
 

 
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Tο ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Το v.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/18.06.07) «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

3. Το ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

4. Την υπ. αρ. 4972/15.12.15 (Α∆Α: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-411) εγκύκλιο της ΕΠΥ αναφορικά µε τη 

«διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάµει 

των αποφάσεων της Ολοµέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄ αριθµ. 

65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέµα 1ο), (Α∆Α: Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄ αριθµ. 

67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέµα 1ο), (Α∆Α 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η).» 

5. Το υπ. αρ. 4963/05.10.2016 έγγραφο της ΕΠΥ µε θέµα «Προµήθειες από τους φορείς της 

παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3580/2007 – Καθορισµός ΚΑΑ». 

6. Το υπ. αρ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά µε την αρµοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές 

προδιαγραφές µετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

7. Η υπ. αρ. 16352/25.10.2017 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών 

για την προµήθεια ενός (1) τροχήλατου ψηφιακού ακτινοσκοπικού µηχανήµατος C-ARM για τις 

ανάγκες των χειρουργείων του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισµοί).(Α∆Α: 

ΩΡΙΘ469ØΩΣ-ΝΦΙ) 

8. Το υπ. αρ. 17917/20-11-2017 πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή 

Σύνταξης. 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισµού του ΓΝΑΙ. 
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Τ.Κ.: 115 27 Α.Π.:18611/29-11-2017 
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Θέµα: «∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

προµήθεια ενός (1) τροχήλατου ψηφιακού ακτινοσκοπικού µηχανήµατος C-ARM για τις 

ανάγκες των χειρουργείων του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV 33141620-2 Ιατρικοί 

Εξοπλισµοί)» 

ΑΔΑ: ΩΣΙ14690ΩΣ-Π48



 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι  

1. Την διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ενός (1) 

τροχήλατου ψηφιακού ακτινοσκοπικού µηχανήµατος C-ARM για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γ.Ν.Α 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισµοί), προϋπολογισθείσας δαπάνης 280.000,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά, µε βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιµής. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα 

του Νοσοκοµείου www.hippocratio.gr (Τµήµα Προµηθειών����∆ηµόσια ∆ιαβούλευση Τεχνικών 

Προδιαγραφών). 

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα 

ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της 

διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες για τέσσερις (4) επιπλέον ηµερολογιακές ηµέρες. 

4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους µέχρι την Πέµπτη 07 

∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 11:00π.µ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gbaila@hippocratio.gr. 

5. Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα 

αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη 

δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων 

υπηρεσιώνµας. 

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Ανοιχτός Ηλεκτρονικός 

∆ιαγωνισµός για την προµήθεια ενός (1) τροχήλατου ψηφιακού ακτινοσκοπικού µηχανήµατος C-ARM για 

τις ανάγκες των χειρουργείων του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισµοί) 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 280.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιµής» 

 

 

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 Συν.: Μία (1) σελίδα 

 Εσωτ. ∆ιανοµή: 

 -Τµήµα Προµηθειών 

ΑΔΑ: ΩΣΙ14690ΩΣ-Π48



 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ    ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM. 

 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

 
Ακτινοσκοπικό ψηφιακό συγκρότηµα τροχήλατο τύπου C-ARM της πλέον πρόσφατης 

παραγωγής, µε ενσωµατωµένο ψηφιακό ανιχνευτή τελευταίας γενεάς, υψηλής ανάλυσης και 

ευκρίνειας, σταθµό µελέτης κατάλληλο για υποβοήθηση επεµβάσεων κακοήθων νόσων της 

Γενικής Χειρουργικής (όγκοι χοληφόρων, ήπατος, παγκρέατος κ.λ.π.), πολλαπλές 

αγγειογραφικές εξετάσεις περιφερικών αγγείων, αντιµετώπιση αγγειακών νόσων 

(Ανευρύσµατα Αορτής), ουρολογικές επεµβάσεις σε νοσήµατα του ουροποιητικού συστήµατος 

και επεµβατικές πράξεις του ιατρείου πόνου. 

 

∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Το συγκρότηµα να αποτελεί ενιαίο σύνολο, εδρασµένο σε τροχήλατη βάση µε σύστηµα 

ακινητοποίησης, θα περιλαµβάνει δε: 

1. Γεννήτρια ακτίνων Χ µε χειριστήριο. 

2. Τροχήλατο C-ARM µε οθόνη προεπισκόπησης µετά ακτινολογικής λυχνίας και ψηφιακού 

ανιχνευτή διαµέτρου > 30cm. 

3. Ανεξάρτητο τροχήλατο σταθµό προβολής και επεξεργασίας εικόνων, όπου θα εδράζονται 

δύο (2) Monitors, σύστηµα αποθήκευσης και ψηφιακά µέσα εγγραφής. 

4. Εξεταστική τροχήλατη Χειρουργική Τράπεζα Ακτινοδιαπερατή. Πλέουσα επιφάνεια (κατά 

µήκος/πλάτος/διαγώνια) µε δυνατότητα trendelenburg. Κατάλληλη για εξετάσεις, 

ενδοαγγειακών παρεµβάσεων, για DSA, roadmap τεχνικής.  

5. Σύστηµα αυτόµατου εγχυτή.  

6. Εγγυήση καλής λειτουργίας για 2 έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. 
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