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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 109(EKATON ENNEA ) 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  EIΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ   

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CPV 33141220-8 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 «Συνοπτικός διαγωνισμός» του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) 

μέχρι 60.000€ πλέον ΦΠΑ,  ως έχουν τροποποιηθεί και  ισχύουν σήμερα . 

2. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών. 

3. Το γεγονός  ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος  επιβάλλεται η διασφάλιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου μέσω της απαιτούμενης επάρκειας  σε υλικά 

/υπηρεσίες. 
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4. Την υπ αριθμ   579/14-4-20     απόφαση ΔΣ για την  έγκριση πίστωσης  68.643,00€ και 

διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ    με κωδικό 

cpv 33141220-8  κάλυψης των    αναγκών  του     Νοσοκομείου για ένα έτος   , την έγκριση 

της    διακήρυξης   μετά των   τεχνικών προδιαγραφών αυτής 

5. Την ΑΔΑ    6ΛΙΛ469ΗΔ8-77Θ    Απόφαση Ανάληψης Υποχρεωσης 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των εξής 

ειδών:  

 

EIΔΙΚOI ΚΑΘΕΤΗΡEΣ  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ   

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CPV 33141220-8 

ως αναφέρονται στο συνημμένο 68.643,00EYΡΩ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

    'Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο  διαγωνισμό  πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη  

προσφορά στην Ελληνική γλώσσα, στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου  μέχρι τις                                             

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 10.00πμ και στη συνέχεια θα ακολουθήσει 

αποσφράγιση των  φακέλων  από  την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 

διαγωνισμού. 

Αντίγραφο της διακήρυξης (δωρεάν πρόσβαση) στην  ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www. 

agsavvas-hosp.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ  και τεύχη της διακήρυξης ΔΕΝ θα 

διατίθενται από το Νοσοκομείο  

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή απόδειξης 

πληρωμής της διακήρυξης . 

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στα 

τηλ. 210-64.09.644 και 210-6409144 

Οικονομικά 

στοιχεία 

Τεχνικές  Προδιαγραφές και Prospectus 

προσφερομένων ειδών. 

Δείγμα 

Απαραίτητα                                          +         ΝΑΙ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ  

  Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη της οποίας 

αναπόσπαστο μέρος αποτελούν το  εξής παράρτημα : 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο επισυνάπτεται 

και σε επεξεργάσιμη μορφή Word στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου . 
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Άρθρο 1
ο 

Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών – Διαδικασία υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο από τους αναδειχθέντες αναδόχους. 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από  τους   ενδιαφερόμενους μέσα στα 

χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη σε έναν φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) υποχρεωτικά 

στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές που 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται 

χωρίς να αποσφραγισθούν. 

2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

  Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

  Ο αριθμός της διακήρυξης. 

  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος θα φέρει τις    ενδείξεις 

που   αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.  

4. Τα οποιαδήποτε απαιτούμενα από την παρούσα διακ. δικαιολογητικά, οι οποιεσδήποτε 

απαιτούμενες από την παρούσα διακ. δηλώσεις, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και τα 

οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται μέσα στον φάκελο. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥΣ. 

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και 

σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν 

ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά 

αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο 

προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι 

διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.   

7. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο στην τεχνική 

όσο και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απορρίψεως τον 

αύξοντα αριθμό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη  
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8. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, αυτά πρέπει να  φέρουν 

αυτοκόλλητη ετικέτα  που  να  αναγράφει  ευκρινώς  την  επωνυμία   του  προμηθευτή,  καθώς και 

τον αύξοντα  αριθμό είδους ως ορίζεται στη  διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να κατατίθενται στο 

Τμήμα Προμηθειών. 

9. Η προσφορά διαφορετικών προϊόντων στον ίδιο αύξοντα αριθμό  είδους, μπορεί κατά την  κρίση 

της επιτροπής να αποτελέσει λόγο απόρριψης  της. 

10.Η υποβολή προσφοράς  στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες  ότι τα είδη 

που προσφέρουν είναι ασφαλισμένα μέχρι της αποθήκες του Νοσοκομείου και επιπλέον εφόσον 

πρόκειται για  συσκευές-μηχανήματα,  ότι εγγυώνται την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία τους για 

χρονικό διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους. Απόκλιση από τον όρο αυτό συνεπάγεται αυτομάτως 

απόρριψη της προσφοράς.  

12. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών και της 

ανάδειξης «προσωρινών αναδόχων» θα εκδοθεί σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η 

οποία θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες και στην συνέχεια η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 

μόνο τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινούς 
αναδόχους»), να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

 

Παραπομπή στην δήλωση σας στο ΤΕΥΔ Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης ως αποδεικτικά μέσα της 

δήλωσης σας στο ΤΕΥΔ 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες 

 

Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. 
 
Η υποχρέωση αυτή αφορά: 
α) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τους 
διαχειριστές. 
β) στις περιπτώσεις ΑΕ, τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ. 
Προσοχή: Αναλόγως να υποβληθεί το 
ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό του 
Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτουν οι 
διαχειριστές ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τα 
μέλη του ΔΣ. 
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης                     

 
↓ 
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↓ 

Καταβολή φόρων Φορολογική ενημερότητα. 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό    

παράπτωμα                                                           
↓ 

 
 
↓ 

Παραβίαση υποχρεώσεων στους τομείς του 
εργατικού δικαίου 

Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού 
φορέα με την οποία να δηλώνει τις 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής. 

Πτώχευση  Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε 
πτώχευση από Πρωτοδικείο. 

 

 

Διευκρίνιση: Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από κάποιο κράτος-
μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα μέσα ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις. 
13. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων 

«προσωρινών αναδόχων», η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε οριστική κατακύρωση του 

διαγωνισμού. 

Άρθρο 2 – Προσφερόμενες τιμές  

Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση ελεύθερη  στις αποθήκες του    Νοσοκομείου. 

    Οι τιμές θα δίδονται ανά μονάδα ως εξής:  

 α) τιμή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός από το ΦΠΑ. 

 β) ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 

     Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ  και να αναγράφουν 

την αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

Χρόνος παράδοσης των ειδών: : Τμηματικά ανάλογα με τις παραγγελίες του Νοσοκομείου  

Σημείωση 1 :  
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Οι εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται  ότι οι τιμές 

δεν  υπερβαίνουν, σε καμία περίπτωση, αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών  της ΕΠΥ, της 

ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς αναγράφοντας και τον κωδικό παρατηρητηρίου  που 

ανήκουν     

Σημείωση 2 : Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο 

που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα 

αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν   

 

Άρθρο 3
ο
 – Υποβολή ενστάσεων. 

    Για την τυχόν υποβολή ενστάσεων κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω του 

παρόντος διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/16.   

   

Άρθρο 4
ο  

 - Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού. 

     Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή 

του μπορεί να προτείνει: 

 Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά ποσοστό 

30% ή για μικρότερη κατά ποσοστό 50%  (ή την κατακύρωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται 

για παροχή υπηρεσιών). 

 Στην περίπτωση που οι προσφορές είναι ισότιμες  δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή  το 

Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων κατόπιν 

κλήρωσης, που θα γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ύστερα από έγγραφη 

πρόσκλησή του σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα . 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή  του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης. 

 Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση 

της προμήθειας. 

 Ματαίωση της προμήθειας (ή ματαίωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή 

υπηρεσιών). 

 

Άρθρο 5
ο
- Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος). 

 Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, 

αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την 
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ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής(εφόσον προβλέπεται).  

 Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

 Η διάρκεια της σύμβασης για είδη με τμηματικές παραδόσεις  θα ισχύει για ένα χρόνο από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα μπορεί να παραταθεί  μονομερώς από το 

Νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδοποίηση μέχρι την απορρόφηση όλων των ποσοτήτων.  

 To Noσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων κατά 10 %κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη 

προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν 

από τις συμβάσεις που τελικώς θα υπογραφούν, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, υποβαλλομένων 

των προμηθευτών (ή εργοληπτών) ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.  

 

Άρθρο 6
ο 
- Tρόπος πληρωμής - Kρατήσεις: 

 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με έκδοση του 

σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δύο (2) μηνών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράψει 

ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την προσφορά του και τη 

σύμβαση. 

 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω  κρατήσεις: 

 Ποσοστό 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 4 παρ.3 

του Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

 Ποσοστό 0,00252% για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για 

τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 7 της Υ.Α.5143/ΦΕΚ 3335/Β/2014). 

 Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 350 παρ. 3 

του Ν4412/16). 

 Ποσοστό  0,00216% για κράτηση Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για 

τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/ΦΕΚ 969/Β/17). 

 Ποσοστό 2% υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την 

αφαίρεση των προηγουμένων κρατήσεων υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3 του  

Ν.3580/2007).    
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 Φόρος εισοδήματος 4%  επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω 

κρατήσεων (άρθρο 24 του Ν. 2198/94). ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις υπηρεσίες ο φόρος 

εισοδήματος είναι 8%. 

 

 

 

Η Πρόεδρος ΔΣ- Διοικήτρια  
α.α 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής 

 

Χρήστος Φασιανός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α                                                            ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ ΝΟ 109 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

A/A  ΚΩΔ 

ΝΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΜΜ ΠΟΣΟΤ

ΗΣ 

ΠΙΘΑ

ΝΗ 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟ

-ΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

  Α ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%     

1    Οδηγό Σύρμα AMPLATZ EXTRA STIFF κυρτό 3mm, σταθερού πυρήνα, 

Stainless Steel με επικάλυψη PTFE, διαμέτρου 0.035" μήκους 180 κωνικού 

άκρου 7cm και εύκαμπτα τα τελευταία 3cm. 

ΤΕΜ 10 55 550 

2  Οδηγό Σύρμα AMPLATZ EXTRA STIFF κυρτό 3mm, σταθερού πυρήνα, 

Stainless Steel με επικάλυψη PTFE, διαμέτρου 0.035" μήκους  260cm 

κωνικού άκρου 7cm και εύκαμπτα τα τελευταία 3cm. 

ΤΕΜ 25 60 1500 

3   Οδηγό σύρμα BENTSON CEREBRAL, Ευθύ, σταθερού πυρήνα, 

Stainless Steel με επικάλυψη PTFE,  διαμέτρου 0.035" μήκους 180cm 

κωνικού άκρου 15cm και εύκαμπτα τα τελευταία 6cm. 

ΤΕΜ 15 32 480 

4    Οδηγό Σύρμα COPE MANDRIL, από Stainless Steel, διαμέτρου 0.018”, 

μήκους 60cm, με μαλακό εύκαμπτο άκρο-σπείραμα 7cm, από πλατίνα για 

μεγαλύτερη ευκρίνεια. 

ΤΕΜ 30 85 2550 

5   Σύστημα απλής παρακέντησης για διευκόλυνση  δια δερμικής τοποθέτησης 

οδηγού σύρματος 0.038”, για πράξεις στην επεμβατική ακτινολογία, 

αποτελούμενο από:                                                     • βελόνα παρακέντησης 

με άκρο trocar διαμέτρου 21g και μήκους 15cm                                                                                                                   

• οδηγό σύρμα Nitinol Cope Mandril με άκρο πλατίνα διαμέτρου 0.018" και 

μήκους 60cm                                                                                  • 

ομοαξονικό σύστημα εισαγωγής τριών τεμαχίων, με διάμετρο εξωτερική 6fr 

και εσωτερική 4fr, μήκους 20cm ( εισαγωγέα 4fr, σκληρυντική κάνουλα 22g 

διερχόμενη πάνω από οδηγό σύρμα0.018" και θηκάρι εξωτερικό 6fr) 

ΣΕΤ 15 125 1875 

6  Αποσχιζόμενα θηκάρια peelway που εξασφαλίζουν την όσο το δυνατόν μη 

τραυματική προσπέλαση στο αγγειακό σύστημα και την μεγαλύτερη άνεση 

του ασθενή. Μέγεθος θηκαριού 7 F, Δέχεται σύρμα  0.038΄΄, Μήκος 

θηκαριού 14 εκατοστά ,Πατενταρισμένο σύστημα κλειδώματος, Ομαλή 

μετάβαση, εύκολο σχίσιμο ακριβώς στη μέση. 

ΤΕΜ 5 66 330 
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7  Αποσχιζόμενα θηκάρια peelway που εξασφαλίζουν την όσο το δυνατόν μη 

τραυματική προσπέλαση στο αγγειακό σύστημα και την μεγαλύτερη άνεση 

του ασθενή. Μέγεθος θηκαριού 8 F, Δέχεται σύρμα  0.038΄΄, Μήκος 

θηκαριού 14 εκατοστά ,Πατενταρισμένο σύστημα κλειδώματος, Ομαλή 

μετάβαση, εύκολο σχίσιμο ακριβώς στη μέση. 

ΤΕΜ 5 97 485 

8  Αποσχιζόμενα θηκάρια peelway που εξασφαλίζουν την όσο το δυνατόν μη 

τραυματική προσπέλαση στο αγγειακό σύστημα και την μεγαλύτερη άνεση 

του ασθενή. Μέγεθος θηκαριού 9 F, Δέχεται σύρμα  0.038΄΄, Μήκος 

θηκαριού 14 εκατοστά ,Πατενταρισμένο σύστημα κλειδώματος, Ομαλή 

μετάβαση, εύκολο σχίσιμο ακριβώς στη μέση. 

ΤΕΜ 5 97 485 

9  ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΟΔΗΓΟΙ  260cm.Να είναι 

κατασκευασμένοι από ενιαίο υπερελαστικό πυρήνα κράμματος Νικελίου-

Τιτανίου (Nitinol), για αντοχή στο τσάκισμα και ανταπόκριση άκρου 1 προς 

1. Να διαθέτουν άκρο με μνήμη του σχήματός του, στρογγυλευμένο, 

ευέλικτο και ατραυματικό και ειδικό ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα από 

΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυοθρεθάνης, σε όλο το μήκος του σύρματος, 

για την ασφαλή και ατραυματική καθοδήγησή τους μέσα από ασβεστωμένα 

και με δύσκολες ανατομίες (ελικωμένα) αγγεία, καθώς και την αποφυγή 

διάτρησης αυτών (perforation).Η υδρόφιλη ιδιότητα των συρμάτων να είναι 

αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην 

επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην 

γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες 

διαδικασίες.Να διατίθενται σε τύπο standard . Να διατίθενται σε μήκη 

260cm και όλες τις διαμέτρους από  0.035΄΄΄. Να διαθέτουν ευθύ ή 

κεκαμμένο άκρο (τύπου J) καθώς επίσης και διαφορετικά μήκη εύκαμπτου 

άκρου 3 cm 

ΤΕΜ 8 95 760 
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10  ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΟΔΗΓΟΙ  260cm.Να είναι 

κατασκευασμένοι από ενιαίο υπερελαστικό πυρήνα κράμματος Νικελίου-

Τιτανίου (Nitinol), για αντοχή στο τσάκισμα και ανταπόκριση άκρου 1 προς 

1. Να διαθέτουν άκρο με μνήμη του σχήματός του, στρογγυλευμένο, 

ευέλικτο και ατραυματικό και ειδικό ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα από 

΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυοθρεθάνης, σε όλο το μήκος του σύρματος, 

για την ασφαλή και ατραυματική καθοδήγησή τους μέσα από ασβεστωμένα 

και με δύσκολες ανατομίες (ελικωμένα) αγγεία, καθώς και την αποφυγή 

διάτρησης αυτών (perforation).Η υδρόφιλη ιδιότητα των συρμάτων να είναι 

αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην 

επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην 

γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες 

διαδικασίες.Να διατίθενται σε τύπο   stiff. Να διατίθενται σε μήκη 260cm και 

όλες τις διαμέτρους από  0.035΄΄΄. Να διαθέτουν ευθύ ή κεκαμμένο άκρο 

(τύπου J) καθώς επίσης και διαφορετικά μήκη εύκαμπτου άκρου 3 cm 

τεμ 8 95 760 

11  Ειδικά σετ διαδερμικής εισαγωγής καθετήρων (θηκάρια) μεγάλου 

μήκους με ενσωματωμένη μεταλλική εξωτερική περιέλιξη(εύκαμπτα)Να 

είναι  αποκλειστικής σχεδίασης για την πρόσβαση ελικοειδών αγγείων για 

εισαγωγή απο την μηριαία αρτηρία και να μπορούν να κάνουν γωνία 

μεγαλύτερη των 90 μοιρών χωρίς  να τσακίζουν, διατηρώντας το αρχικό τους 

μέγεθος και επιτρέποντας τα να λυγίσουν σε κάθε σημείο και κατεύθυνση 

προσπερνώντας ακόμη και την πιο δυσπρόσιτη αρτηρία.Να διαθέτουν Ειδικά 

σχεδιασμένη λιπαντική εσωτερική επιφάνεια για την εύκολη πρόσβαση των 

καθετήρων καθώς επίσης και Υδρόφιλη εξωτερική επιφάνεια  παρέχοντας 

την εύκολη εισαγωγή του μέσα από το δέρμα.Να διαθέτουν Ειδικά 

σχεδιασμένη λιπαντική εσωτερική επιφάνεια για την εύκολη πρόσβαση των 

καθετήρων καθώς επίσης και Υδρόφιλη εξωτερική επιφάνεια  παρέχοντας 

την εύκολη εισαγωγή του μέσα από το δέρμα.Να είναι υψηλού 

Ακτινοσκιερού άκρου για τον πλήρη έλεγχο της θέσης τους και για 

την ακριβή απεικόνιση του προωθημένου καθετήρα κατά την εισαγωγή.Ο 

ευέλικτος, κωνικός διαστολέας του θηκαριού να περνά εύκολα πάνω απο 

οδηγό σύρμα διαμέτρου 0.035"Να φέρουν βαλβίδα από σιλικόνη, ανθεκτική 

χωρίς διαρροές.Να φέρουν παράπλευρη με 3way stopcock για χορήγηση 

ηπάρινης.Να διατίθενται σε διαστάσεις από 5fr και σε διάφορα μήκη όπως 

45εκατοστά 

ΤΕΜ 3 85 255 
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12  Ειδικά σετ διαδερμικής εισαγωγής καθετήρων (θηκάρια) μεγάλου 

μήκους με ενσωματωμένη μεταλλική εξωτερική περιέλιξη(εύκαμπτα)Να 

είναι  αποκλειστικής σχεδίασης για την πρόσβαση ελικοειδών αγγείων για 

εισαγωγή απο την μηριαία αρτηρία και να μπορούν να κάνουν γωνία 

μεγαλύτερη των 90 μοιρών χωρίς  να τσακίζουν, διατηρώντας το αρχικό τους 

μέγεθος και επιτρέποντας τα να λυγίσουν σε κάθε σημείο και κατεύθυνση 

προσπερνώντας ακόμη και την πιο δυσπρόσιτη αρτηρία.Να διαθέτουν Ειδικά 

σχεδιασμένη λιπαντική εσωτερική επιφάνεια για την εύκολη πρόσβαση των 

καθετήρων καθώς επίσης και Υδρόφιλη εξωτερική επιφάνεια  παρέχοντας 

την εύκολη εισαγωγή του μέσα από το δέρμα.Να διαθέτουν Ειδικά 

σχεδιασμένη λιπαντική εσωτερική επιφάνεια για την εύκολη πρόσβαση των 

καθετήρων καθώς επίσης και Υδρόφιλη εξωτερική επιφάνεια  παρέχοντας 

την εύκολη εισαγωγή του μέσα από το δέρμα.Να είναι υψηλού 

Ακτινοσκιερού άκρου για τον πλήρη έλεγχο της θέσης τους και για 

την ακριβή απεικόνιση του προωθημένου καθετήρα κατά την εισαγωγή.Ο 

ευέλικτος, κωνικός διαστολέας του θηκαριού να περνά εύκολα πάνω απο 

οδηγό σύρμα διαμέτρου 0.035"Να φέρουν βαλβίδα από σιλικόνη, ανθεκτική 

χωρίς διαρροές.Να φέρουν παράπλευρη με 3way stopcock για χορήγηση 

ηπάρινης.Να διατίθενται σε διαστάσεις από 6fr  και σε  μήκος όπως 

45εκατοστά 

τεμ 3 115 345 

13   Ειδικά σετ διαδερμικής εισαγωγής καθετήρων (θηκάρια) μεγάλου 

μήκους (εύκαμπτα)                                                                                                          

Να είναι  κατασκευασμένα από   πολυαιθυλένιο με εσωτερική και εξωτερική 

επίστρωση   και ακτινοσκιερό άκρο. Η βαλβίδα να έχει  γλωχίνες και είναι 

υψίστης ασφαλείας με επίστρωση από υγρή σιλικόνη για ομαλή εισαγωγή 

του καθετήρα χωρίς τριβές η οποία να είναι και αποσπώμενη. Η κάνουλα του 

θηκαριού να μπορεί να υποστεί  γωνίωση, δίνοντας τη δυνατότητα στον 

ασθενή να βρίσκεται στο κρεβάτι του σε ημικαθιστή θέση.Μεγέθη: 7 F και 

45cm 

ΤΕΜ 5 55 275 

14   Ειδικά σετ διαδερμικής εισαγωγής καθετήρων (θηκάρια) μεγάλου 

μήκους (εύκαμπτα)                                                                                                          

Να είναι  κατασκευασμένα από   πολυαιθυλένιο με εσωτερική και εξωτερική 

επίστρωση   και ακτινοσκιερό άκρο. Η βαλβίδα να έχει  γλωχίνες και είναι 

υψίστης ασφαλείας με επίστρωση από υγρή σιλικόνη για ομαλή εισαγωγή 

του καθετήρα χωρίς τριβές η οποία να είναι και αποσπώμενη. Η κάνουλα του 

θηκαριού να μπορεί να υποστεί  γωνίωση, δίνοντας τη δυνατότητα στον 

ασθενή να βρίσκεται στο κρεβάτι του σε ημικαθιστή θέση.Μεγέθη: 8 F και 

45cm 

ΤΕΜ 5 55 275 

    142  10925 

     Mε 

φπα 

13547 
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  Β ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%     

15   Καθετήρας BILIARY MANIPULATION, Tοrcon Blue, Nylon, για 

ειδικούς χειρισμούς εντός του χοληφόρου δένδρου και χολαγγειογραφία 

επίσης και για χειρισμούς εντός του αγγειακού συστήματος. Διαθέτει 

εσωτερικό πλέγμα  (braided) για ανταπόκριση στους χειρισμούς 1:1, 

αυξημένο συντελεστή μνήμης και εύκαμπτο βραχύ ατραυματικό άκρο, χωρίς 

πλάγιες οπές, διατηρώντας έτσι την σταθερότητά του κατά την διάρκεια της 

έγχυσης. Διαμέτρου 5.0 fr, μήκους 40 cm,  καθοδηγούμενος πάνω από 

οδηγό σύρμα 0.035". 

ΤΕΜ 20 36 720 

16  Ειδικά σετ διαδερμικής εισαγωγής καθετήρων (θηκάρια) μεγάλου 

μήκους με ενσωματωμένη μεταλλική εξωτερική περιέλιξη(εύκαμπτα)Να 

είναι  αποκλειστικής σχεδίασης για την πρόσβαση ελικοειδών αγγείων για 

εισαγωγή απο την μηριαία αρτηρία και να μπορούν να κάνουν γωνία 

μεγαλύτερη των 90 μοιρών χωρίς  να τσακίζουν, διατηρώντας το αρχικό τους 

μέγεθος και επιτρέποντας τα να λυγίσουν σε κάθε σημείο και κατεύθυνση 

προσπερνώντας ακόμη και την πιο δυσπρόσιτη αρτηρία.Να διαθέτουν Ειδικά 

σχεδιασμένη λιπαντική εσωτερική επιφάνεια για την εύκολη πρόσβαση των 

καθετήρων καθώς επίσης και Υδρόφιλη εξωτερική επιφάνεια  παρέχοντας 

την εύκολη εισαγωγή του μέσα από το δέρμα.Να διαθέτουν Ειδικά 

σχεδιασμένη λιπαντική εσωτερική επιφάνεια για την εύκολη πρόσβαση των 

καθετήρων καθώς επίσης και Υδρόφιλη εξωτερική επιφάνεια  παρέχοντας 

την εύκολη εισαγωγή του μέσα από το δέρμα.Να είναι υψηλού 

Ακτινοσκιερού άκρου για τον πλήρη έλεγχο της θέσης τους και για 

την ακριβή απεικόνιση του προωθημένου καθετήρα κατά την εισαγωγή.Ο 

ευέλικτος, κωνικός διαστολέας του θηκαριού να περνά εύκολα πάνω απο 

οδηγό σύρμα διαμέτρου 0.035"Να φέρουν βαλβίδα από σιλικόνη, ανθεκτική 

χωρίς διαρροές.Να φέρουν παράπλευρη με 3way stopcock για χορήγηση 

ηπάρινης.Να διατίθενται σε διαστάσεις από  7fr και σε μήκος όπως 

45εκατοστά 

ΤΕΜ 3 140 420 

17  Καθετήρας μπαλόνι ΡΤΑ O.T.W.   Non-compliant, υδροφοβική επικάλυψη, 

με ατραυματικό κυλινδρικό  άκρo, ακτινοσκιερό. Ιδανικό για διάνοιξη 

stentΜε Nominal pressure  8 bar και Rated burst pressure 18 -12 bar. Μικροί 

χρόνοι έκπτυξης με ακτινοσκιερά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 

0,035” με Μήκος σώματος καθετήρα 75  cm, Διάμετρος μπαλονιού 8 mm, 

Μήκος μπαλονιού 40 mm Διάμετρος θηκαριού: 6 F  

ΤΕΜ 2 230 460 

ΑΔΑ: 6ΕΤΦ469ΗΔ8-8Λ3
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18  Καθετήρας μπαλόνι ΡΤΑ O.T.W.   Non-compliant, υδροφοβική επικάλυψη, 

με ατραυματικό κυλινδρικό  άκρo, ακτινοσκιερό. Ιδανικό για διάνοιξη 

stentΜε Nominal pressure  8 bar και Rated burst pressure 18 -12 bar. Μικροί 

χρόνοι έκπτυξης με ακτινοσκιερά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 

0,035” με Μήκος σώματος καθετήρα 75  cm, Διάμετρος μπαλονιού 9 mm, 

Μήκος μπαλονιού 40 mm Διάμετρος θηκαριού: 6 F  

ΤΕΜ 2 230 460 

19  Καθετήρας μπαλόνι ΡΤΑ O.T.W.   Non-compliant, υδροφοβική επικάλυψη, 

με ατραυματικό κυλινδρικό  άκρo, ακτινοσκιερό. Ιδανικό για διάνοιξη 

stentΜε Nominal pressure  8 bar και Rated burst pressure 18 -12 bar. Μικροί 

χρόνοι έκπτυξης με ακτινοσκιερά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 

0,035” με Μήκος σώματος καθετήρα 75  cm, Διάμετρος μπαλονιού 10 mm, 

Μήκος μπαλονιού 40 mm Διάμετρος θηκαριού: 6 F  

ΤΕΜ 2 230 460 

20  Καθετήρας μπαλόνι ΡΤΑ O.T.W.   Non-compliant, υδροφοβική επικάλυψη, 

με ατραυματικό κυλινδρικό  άκρo, ακτινοσκιερό. Ιδανικό για διάνοιξη 

stentΜε Nominal pressure  8 bar και Rated burst pressure 18 -12 bar. Μικροί 

χρόνοι έκπτυξης με ακτινοσκιερά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 

0,035” με Μήκος σώματος καθετήρα 75  cm, Διάμετρος μπαλονιού 8 mm, 

Μήκος μπαλονιού 60 mm Διάμετρος θηκαριού: 6 F  

ΤΕΜ 2 230 460 

21  Καθετήρας μπαλόνι ΡΤΑ O.T.W.   Non-compliant, υδροφοβική επικάλυψη, 

με ατραυματικό κυλινδρικό  άκρo, ακτινοσκιερό. Ιδανικό για διάνοιξη 

stentΜε Nominal pressure  8 bar και Rated burst pressure 18 -12 bar. Μικροί 

χρόνοι έκπτυξης με ακτινοσκιερά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 

0,035” με Μήκος σώματος καθετήρα 75  cm, Διάμετρος μπαλονιού 9 mm, 

Μήκος μπαλονιού 60 mm Διάμετρος θηκαριού: 6 F  

ΤΕΜ 2 230 460 

22  Καθετήρας μπαλόνι ΡΤΑ O.T.W.   Non-compliant, υδροφοβική επικάλυψη, 

με ατραυματικό κυλινδρικό  άκρo, ακτινοσκιερό. Ιδανικό για διάνοιξη 

stentΜε Nominal pressure  8 bar και Rated burst pressure 18 -12 bar. Μικροί 

χρόνοι έκπτυξης με ακτινοσκιερά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 

0,035” με Μήκος σώματος καθετήρα 75  cm, Διάμετρος μπαλονιού 10 mm, 

Μήκος μπαλονιού 60 mm Διάμετρος θηκαριού: 6 F  

ΤΕΜ 2 230 460 

ΑΔΑ: 6ΕΤΦ469ΗΔ8-8Λ3



 

                                                                  15 

23  Καθετήρας μπαλόνι ΡΤΑ O.T.W.   Non-compliant, υδροφοβική επικάλυψη, 

με ατραυματικό κυλινδρικό  άκρo, ακτινοσκιερό. Ιδανικό για διάνοιξη 

stentΜε Nominal pressure  8 bar και Rated burst pressure 18 -12 bar. Μικροί 

χρόνοι έκπτυξης με ακτινοσκιερά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 

0,035” με Μήκος σώματος καθετήρα 75  cm, Διάμετρος μπαλονιού 8 mm, 

Μήκος μπαλονιού 80 mm Διάμετρος θηκαριού: 6 F  

ΤΕΜ 2 230 460 

24  Καθετήρας μπαλόνι ΡΤΑ O.T.W.   Non-compliant, υδροφοβική επικάλυψη, 

με ατραυματικό κυλινδρικό  άκρo, ακτινοσκιερό. Ιδανικό για διάνοιξη 

stentΜε Nominal pressure  8 bar και Rated burst pressure 18 -12 bar. Μικροί 

χρόνοι έκπτυξης με ακτινοσκιερά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 

0,035” με Μήκος σώματος καθετήρα 75  cm, Διάμετρος μπαλονιού 9 mm, 

Μήκος μπαλονιού 80 mm Διάμετρος θηκαριού: 6 F  

ΤΕΜ 2 230 460 

25  Καθετήρας μπαλόνι ΡΤΑ O.T.W.   Non-compliant, υδροφοβική επικάλυψη, 

με ατραυματικό κυλινδρικό  άκρo, ακτινοσκιερό. Ιδανικό για διάνοιξη 

stentΜε Nominal pressure  8 bar και Rated burst pressure 18 -12 bar. Μικροί 

χρόνοι έκπτυξης με ακτινοσκιερά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 

0,035” με Μήκος σώματος καθετήρα 75  cm, Διάμετρος μπαλονιού 10 mm, 

Μήκος μπαλονιού 80 mm Διάμετρος θηκαριού: 6 F  

ΤΕΜ 2 230 460 

26   Καθετήρας μπαλόνι ΡΤΑ O.T.W. Non-compliant, με υδροφοβική επικάλυψη 

και ατραυματικό κωνικό  άκρo ακτινοσκιερό. Ιδανικό για διάνοιξη μεγάλων 

stent με ακτινοσκιερά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 0,035”, Μήκος 

σώματος καθετήρα 100 cm , Διάμετρος μπαλονιού 12mmΜήκος μπαλονιού  

40 mm, Διάμετρος θηκαριού: 6-10 F 

ΤΕΜ 2 230 460 

27   Καθετήρας μπαλόνι ΡΤΑ O.T.W. Non-compliant, με υδροφοβική επικάλυψη 

και ατραυματικό κωνικό  άκρo ακτινοσκιερό. Ιδανικό για διάνοιξη μεγάλων 

stent με ακτινοσκιερά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 0,035”, Μήκος 

σώματος καθετήρα 100 cm , Διάμετρος μπαλονιού 14mmΜήκος μπαλονιού  

40 mm, Διάμετρος θηκαριού: 6-10 F 

ΤΕΜ 2 230 460 

28  Ειδικός μικροεισαγωγέας που να διαθέτει  Διαστάσεις 4Fr με Βελόνα  21G 

διαθέσιμη με διάφορους τύπους  συρμάτων  και κανονική ή σκληρή 

διαμόρφωση κάνουλας. Ειδικός μικροεισαγωγές  4Fr σε μήκος 5-15cm, με 

βελόνα εισαγωγής Xsharp 21Ga,διαθέσιμη με διάφορους τύπους  σύρματα 

nitinol , stainless steel.  Διατίθεται με επικάλυψη σιλικόνης και κανονική ή 

σκληρή διαμόρφωση κάννουλας. 

ΤΕΜ 10 55 550 

ΑΔΑ: 6ΕΤΦ469ΗΔ8-8Λ3
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29  Aναλογική συσκευή πλήρωσης μπαλονιού μέγιστης πίεσης 30atm με 

γωνιακό μετρητή για καλύτερη προβολή των μετρήσεων πίεσης και 5 ml 

χώρο ασφαλείας για την ελαχιστοποίηση των φυσαλίδων που εισάγονται στο 

μπαλόνι. Διαθέτει: Συσκευή πλήρωσης 20ml, πιέσεων 30ΑΤΜ Συνδετική 

γραμμή προέκτασης 33cm3-Way Stopcock 

ΤΕΜ 20 20 400 

30   Αυτοεκπτυσόμενο  stent  για  χοληφόρα με δυνατότητα έγχυσης από τον 

καθετήρα του καθώς και να διέρχεται από θηκάρι 5F. Να διατίθεται σε 

διαμέτρους  6mm και σε μήκη 40mm. Μήκος  φέροντα καθετήρα 80 και 

120cm. Συμβατό με σύρμα .035΄΄ 

ΤΕΜ 1 450 450 

31   Αυτοεκπτυσόμενο  stent  για  χοληφόρα με δυνατότητα έγχυσης από τον 

καθετήρα του καθώς και να διέρχεται από θηκάρι 5F. Να διατίθεται σε 

διαμέτρους  8mm και σε μήκη 40 mm. Μήκος  φέροντα καθετήρα 80cm. 

Συμβατό με σύρμα .035΄΄ 

ΤΕΜ 1 450 450 

32   Αυτοεκπτυσόμενο  stent  για  χοληφόρα με δυνατότητα έγχυσης από τον 

καθετήρα του καθώς και να διέρχεται από θηκάρι 5F. Να διατίθεται σε 

διαμέτρους  8mm και σε μήκη  60 mm. Μήκος  φέροντα καθετήρα 80 cm. 

Συμβατό με σύρμα .035΄΄ 

ΤΕΜ 2 450 900 

33   Αυτοεκπτυσόμενο  stent  για  χοληφόρα με δυνατότητα έγχυσης από τον 

καθετήρα του καθώς και να διέρχεται από θηκάρι 5F. Να διατίθεται σε 

διαμέτρους   8mm και σε μήκη 80 mm. Μήκος  φέροντα καθετήρα 80cm. 

Συμβατό με σύρμα .035΄΄ 

ΤΕΜ 2 450 900 

34   Αυτοεκπτυσόμενο  stent  για  χοληφόρα με δυνατότητα έγχυσης από τον 

καθετήρα του καθώς και να διέρχεται από θηκάρι 5F. Να διατίθεται σε 

διαμέτρους  10mm και σε μήκη 40mm. Μήκος  φέροντα καθετήρα 80 cm. 

Συμβατό με σύρμα .035΄΄ 

ΤΕΜ 1 450 450 

35   Αυτοεκπτυσόμενο  stent  για  χοληφόρα με δυνατότητα έγχυσης από τον 

καθετήρα του καθώς και να διέρχεται από θηκάρι 5F. Να διατίθεται σε 

διαμέτρους  10mm και σε μήκη  60  mm. Μήκος  φέροντα καθετήρα 80 cm. 

Συμβατό με σύρμα .035΄΄ 

ΤΕΜ 2 450 900 

36   Αυτοεκπτυσόμενο  stent  για  χοληφόρα με δυνατότητ+C29α έγχυσης από 

τον καθετήρα του καθώς και να διέρχεται από θηκάρι 5F. Να διατίθεται σε 

διαμέτρους  10mm και σε μήκη  80 mm. Μήκος  φέροντα καθετήρα 80 cm. 

Συμβατό με σύρμα .035΄΄ 

ΤΕΜ 1 450 450 

37  Μεταλλική Ενδοπρόθεση Προφορτωμένη σε μπαλόνι  OTW 0,035’’ 

Μεταλλική Ενδοπρόθεση από ανοξείδωτο ατσάλι με αντιθρομβωτική 

επικάλυψη proBIO, προφορτωμένη σε μπαλόνι, σχεδιασμού peak-to-valley 

με S-αρθρώσεις συνδέσμων και μηδενικής σμίκρυνσης. Να διατίθεται σε 

διάμετρούς 6 mm  και σε μήκη  40mm. Ο φέρων καθετήρας να είναι κωνικού 

άκρου (Tapered Low Profile),  να είναι 5Fr έως 7Fr , συμβατός με θηκάρι 

5Fr έως 7Fr και οδηγό σύρμα 0,035’σε μήκος 70cm’. RBP μπαλονιού 15atm. 

ΤΕΜ 1 770 770 

ΑΔΑ: 6ΕΤΦ469ΗΔ8-8Λ3
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38  Μεταλλική Ενδοπρόθεση Προφορτωμένη σε μπαλόνι  OTW 0,035’’ 

Μεταλλική Ενδοπρόθεση από ανοξείδωτο ατσάλι με αντιθρομβωτική 

επικάλυψη proBIO, προφορτωμένη σε μπαλόνι, σχεδιασμού peak-to-valley 

με S-αρθρώσεις συνδέσμων και μηδενικής σμίκρυνσης. Να διατίθεται σε 

διάμετρούς 8 mm  και σε μήκη  40mm. Ο φέρων καθετήρας να είναι κωνικού 

άκρου (Tapered Low Profile),  να είναι 5Fr έως 7Fr , συμβατός με θηκάρι 

5Fr έως 7Fr και οδηγό σύρμα 0,035’σε μήκος 70cm’. RBP μπαλονιού 15atm. 

ΤΕΜ 2 770 1540 

39  Μεταλλική Ενδοπρόθεση Προφορτωμένη σε μπαλόνι  OTW 0,035’’ 

Μεταλλική Ενδοπρόθεση από ανοξείδωτο ατσάλι με αντιθρομβωτική 

επικάλυψη proBIO, προφορτωμένη σε μπαλόνι, σχεδιασμού peak-to-valley 

με S-αρθρώσεις συνδέσμων και μηδενικής σμίκρυνσης. Να διατίθεται σε 

διάμετρούς 10 mm  και σε μήκη  40mm. Ο φέρων καθετήρας να είναι 

κωνικού άκρου (Tapered Low Profile),  να είναι 5Fr έως 7Fr , συμβατός με 

θηκάρι 5Fr έως 7Fr και οδηγό σύρμα 0,035’σε μήκος 70cm’. RBP μπαλονιού 

15atm. 

ΤΕΜ 1 770 770 

40  Αυτοεκπτυσσόμενες ενδοπροθέσεις περιφερικών αγγείων θερμικής 

μνήμης από Nitinol με οκτώ υψηλής ευκρίνειας ακτινοσκιερές σημάνσεις, 

διαμέτρου  10mm . Να διέρχονται από θηκάρι 6F, σε όλο το φάσμα των 

διαμετρημάτων. Δυνατότητα επιλογής χειρισμού της συσκευής με τεχνική 

έλξεως (pull-back) και με τεχνική σταδιακής απελευθέρωσης με σκανδάλη. 

ΤΕΜ 3 770 2310 

41  Αυτοεκπτυσσόμενες ενδοπροθέσεις περιφερικών αγγείων θερμικής 

μνήμης από Nitinol με οκτώ υψηλής ευκρίνειας ακτινοσκιερές σημάνσεις, 

διαμέτρου 12mm. Να διέρχονται από θηκάρι 6F, σε όλο το φάσμα των 

διαμετρημάτων. Δυνατότητα επιλογής χειρισμού της συσκευής με τεχνική 

έλξεως (pull-back) και με τεχνική σταδιακής απελευθέρωσης με σκανδάλη. 

ΤΕΜ 2 770 1540 

42    Επικαλυμμένο ενδοαυλικό μόσχευμα ( Stent graft)Με ενδοτοιχωματική 

μεταλλική ενίσχυση από ατσάλι, δυνατότητα επανέκπτυξης και επιλογή 

κωνοποίησης του μοσχεύματος, προφορτωμένο σε μη-διατατό μπαλόνι 

(Balloon Expandable Stent Graft). Παρουσία ακτινοσκιερών δεικτών στα 

άκρα του μπαλονιού που ταυτοποιούν τη θέση του περιφερικού stent και 

επισημαίνουν ακτινοσκοπικά το λειτουργικό μήκος του μπαλονιού. Συμβατά 

με θηκάρι από 6 έως 9Fr και οδηγό σύρμα .035’’. Να διατίθεται σε μεγέθη 8  

mm  

ΤΕΜ 1 2500 2500 

ΑΔΑ: 6ΕΤΦ469ΗΔ8-8Λ3
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43    Επικαλυμμένο ενδοαυλικό μόσχευμα ( Stent graft)Με ενδοτοιχωματική 

μεταλλική ενίσχυση από ατσάλι, δυνατότητα επανέκπτυξης και επιλογή 

κωνοποίησης του μοσχεύματος, προφορτωμένο σε μη-διατατό μπαλόνι 

(Balloon Expandable Stent Graft). Παρουσία ακτινοσκιερών δεικτών στα 

άκρα του μπαλονιού που ταυτοποιούν τη θέση του περιφερικού stent και 

επισημαίνουν ακτινοσκοπικά το λειτουργικό μήκος του μπαλονιού. Συμβατά 

με θηκάρι από 6 έως 9Fr και οδηγό σύρμα .035’’. Να διατίθεται σε μεγέθη  9 

mm  

ΤΕΜ 1 2500 2500 

44   Σύστημα αφαίρεσης ξένων σωμάτων μονής θηλιάς από Nitinol 

επιχρυσωμένη και με επικάλυψη βολφραμίου για άριστη ακτινοσκοπική 

ορατότητα, με καθετήρα εισαγωγής μηδενικής παραμόρφωσής και υψηλής 

ανθεκτικότητας στο τσάκισμα και έλεγχο περιστροφής 1:1 , γωνίας 90°. 

Διάμετρος βρόγχου 15mmΣετ αποτελούμενο από σύστημα θηλιάς, καθετήρα 

προώθησης, εισαγωγέα peel away και σύστημα περιστροφής. 

ΤΕΜ 4 540 2160 

45   Σύστημα αφαίρεσης ξένων σωμάτων μονής θηλιάς από Nitinol 

επιχρυσωμένη και με επικάλυψη βολφραμίου για άριστη ακτινοσκοπική 

ορατότητα, με καθετήρα εισαγωγής μηδενικής παραμόρφωσής και υψηλής 

ανθεκτικότητας στο τσάκισμα και έλεγχο περιστροφής 1:1 , γωνίας 90°. 

Διάμετρος βρόγχου 20mmΣετ αποτελούμενο από σύστημα θηλιάς, καθετήρα 

προώθησης, εισαγωγέα peel away και σύστημα περιστροφής. 

ΤΕΜ 4 540 2160 

46 31363   Μικροκαθετήρες εμβολισμού με οδηγό σύρμα (κιτ) με υδρόφιλο οδηγό 

σύρμαΥδρόφιλος μικροκαθετήρας υπερεκλεκτικού εμβολισμού περιφερικών 

αγγείων 2,6Fομοαξονικός  με άκρο multi curve, ωφέλιμου μήκους 125cm, 

και με μήκος υδρόφιλης επικάλυψης 65cm. Προφορτωμένο σύρμα 

0,021inch, μήκους 160cm. 

ΤΕΜ 13 694 9022 

47 43384 Μικροκαθετήρας εμβολισμού με μηχανισμό πηδαλίου          

Μικροκαθετήρας με ειδικό εξοπλισμό πηδαλίου που επιτυγχάνει την 

απόλυτα ελεγχόμενη καθοδήγηση του άκρου του από 0˚ έως 270˚ για 

υπερεκλεκτικούς καθετηριασμούς περιφερικών αγγείων χωρίς την χρήση 

οδηγού σύρματος για έγχυση εμβολικών υλικών  

ΤΕΜ 2 2000 4000 

48 40236  Σπειράματα  εμβολισμού αγγείων 0.35’’  

Μεταλλικά σπειράματα εμβολισμού αγγειών,απόINCONEL (νικέλιο-

χρώμιο), Με ίνες , μαλακά ευέλικτα για ακριβή τοποθέτηση να μπορούν αν 

χρησιμοποιηθούν με έγχυση υγρού ή με τον κατάλληλο προωθητήρα (π.χ. 

σύρμα). 

Να είναι συμβατά με εξέταση  MRI. και να διέρχονται από καθετήρα με 

εσωτερική διαμετρο 0,035". Μέγεθος σπειράματος 35-2-3 

 

ΤΕΜ 4 53 212 

ΑΔΑ: 6ΕΤΦ469ΗΔ8-8Λ3
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49   Σπειράματα  εμβολισμού αγγείων 0.35’’  

Μεταλλικά σπειράματα εμβολισμού αγγειών,απόINCONEL (νικέλιο-

χρώμιο), Με ίνες , μαλακά ευέλικτα για ακριβή τοποθέτηση να μπορούν αν 

χρησιμοποιηθούν με έγχυση υγρού ή με τον κατάλληλο προωθητήρα (π.χ. 

σύρμα). 

Να είναι συμβατά με εξέταση  MRI. και να διέρχονται από καθετήρα με 

εσωτερική διαμετρο 0,035". Μέγεθος σπειράματος 35-3-3 

 

ΤΕΜ 4 53 212 

50   Σπειράματα  εμβολισμού αγγείων 0.35’’  

Μεταλλικά σπειράματα εμβολισμού αγγειών,απόINCONEL (νικέλιο-

χρώμιο), Με ίνες , μαλακά ευέλικτα για ακριβή τοποθέτηση να μπορούν αν 

χρησιμοποιηθούν με έγχυση υγρού ή με τον κατάλληλο προωθητήρα (π.χ. 

σύρμα). 

Να είναι συμβατά με εξέταση  MRI. και να διέρχονται από καθετήρα με 

εσωτερική διαμετρο 0,035". Μέγεθος σπειράματος 35-3-4 

 

ΤΕΜ 4 53 212 

51   Σπειράματα  εμβολισμού αγγείων 0.35’’  

Μεταλλικά σπειράματα εμβολισμού αγγειών,απόINCONEL (νικέλιο-

χρώμιο), Με ίνες , μαλακά ευέλικτα για ακριβή τοποθέτηση να μπορούν αν 

χρησιμοποιηθούν με έγχυση υγρού ή με τον κατάλληλο προωθητήρα (π.χ. 

σύρμα). 

Να είναι συμβατά με εξέταση  MRI. και να διέρχονται από καθετήρα με 

εσωτερική διαμετρο 0,035". Μέγεθος σπειράματος 35-3-3 

 

ΤΕΜ 4 53 212 

52   Σπειράματα  εμβολισμού αγγείων 0.35’’  

Μεταλλικά σπειράματα εμβολισμού αγγειών,απόINCONEL (νικέλιο-

χρώμιο), Με ίνες , μαλακά ευέλικτα για ακριβή τοποθέτηση να μπορούν αν 

χρησιμοποιηθούν με έγχυση υγρού ή με τον κατάλληλο προωθητήρα (π.χ. 

σύρμα). 

Να είναι συμβατά με εξέταση  MRI. και να διέρχονται από καθετήρα με 

εσωτερική διαμετρο 0,035". Μέγεθος σπειράματος 35-4-3 

 

ΤΕΜ 4 53 212 
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53   Σπειράματα  εμβολισμού αγγείων 0.35’’  

Μεταλλικά σπειράματα εμβολισμού αγγειών,απόINCONEL (νικέλιο-

χρώμιο), Με ίνες , μαλακά ευέλικτα για ακριβή τοποθέτηση να μπορούν αν 

χρησιμοποιηθούν με έγχυση υγρού ή με τον κατάλληλο προωθητήρα (π.χ. 

σύρμα). 

Να είναι συμβατά με εξέταση  MRI. και να διέρχονται από καθετήρα με 

εσωτερική διαμετρο 0,035". Μέγεθος σπειράματος 35-4-4 

 

ΤΕΜ 4 53 212 

54   Σπειράματα  εμβολισμού αγγείων 0.35’’  

Μεταλλικά σπειράματα εμβολισμού αγγειών,απόINCONEL (νικέλιο-

χρώμιο), Με ίνες , μαλακά ευέλικτα για ακριβή τοποθέτηση να μπορούν αν 

χρησιμοποιηθούν με έγχυση υγρού ή με τον κατάλληλο προωθητήρα (π.χ. 

σύρμα). 

Να είναι συμβατά με εξέταση  MRI. και να διέρχονται από καθετήρα με 

εσωτερική διαμετρο 0,035". Μέγεθος σπειράματος 35-4-5 

 

ΤΕΜ 4 53 212 

55   Σπειράματα  εμβολισμού αγγείων 0.35’’  

Μεταλλικά σπειράματα εμβολισμού αγγειών,απόINCONEL (νικέλιο-

χρώμιο), Με ίνες , μαλακά ευέλικτα για ακριβή τοποθέτηση να μπορούν αν 

χρησιμοποιηθούν με έγχυση υγρού ή με τον κατάλληλο προωθητήρα (π.χ. 

σύρμα). 

Να είναι συμβατά με εξέταση  MRI. και να διέρχονται από καθετήρα με 

εσωτερική διαμετρο 0,035". Μέγεθος σπειράματος 35-5-3 

 

ΤΕΜ 4 53 212 

56   Σπειράματα  εμβολισμού αγγείων 0.35’’  

Μεταλλικά σπειράματα εμβολισμού αγγειών,απόINCONEL (νικέλιο-

χρώμιο), Με ίνες , μαλακά ευέλικτα για ακριβή τοποθέτηση να μπορούν αν 

χρησιμοποιηθούν με έγχυση υγρού ή με τον κατάλληλο προωθητήρα (π.χ. 

σύρμα). 

Να είναι συμβατά με εξέταση  MRI. και να διέρχονται από καθετήρα με 

εσωτερική διαμετρο 0,035". Μέγεθος σπειράματος 35-5-4 

 

ΤΕΜ 4 53 212 
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57   Σπειράματα  εμβολισμού αγγείων 0.35’’  

Μεταλλικά σπειράματα εμβολισμού αγγειών,απόINCONEL (νικέλιο-

χρώμιο), Με ίνες , μαλακά ευέλικτα για ακριβή τοποθέτηση να μπορούν αν 

χρησιμοποιηθούν με έγχυση υγρού ή με τον κατάλληλο προωθητήρα (π.χ. 

σύρμα). 

Να είναι συμβατά με εξέταση  MRI. και να διέρχονται από καθετήρα με 

εσωτερική διαμετρο 0,035". Μέγεθος σπειράματος 35-5-5 

 

ΤΕΜ 4 53 212 

58   

Εμβολικό μικροσπείραμα αγγείων 0.018" ( Μicrocoil )  για εμβολισμό 

αγγείων, 

από μαλακή πλατίνα, μη σιδηρομαγνητικό υλικό που επιτρέπει MRI έως 

3Tesla, 

με αραιές συνθετικές ίνες .  

Να προσφέρονται σε συσκευασία  των 2 τεμαχίων .                            

Μεγέθος σπειράματος  18-2-2 

 

σετ 4 109 436 

59   

Εμβολικό μικροσπείραμα αγγείων 0.018" ( Μicrocoil )  για εμβολισμό 

αγγείων, 

από μαλακή πλατίνα, μη σιδηρομαγνητικό υλικό που επιτρέπει MRI έως 

3Tesla, 

με αραιές συνθετικές ίνες .  

Να προσφέρονται σε συσκευασία  των 2 τεμαχίων .                            

Μεγέθους σπειράματος  18-2-4 

 

σετ 4 109 436 

60   

Εμβολικό μικροσπείραμα αγγείων 0.018" ( Μicrocoil )  για εμβολισμό 

αγγείων, 

από μαλακή πλατίνα, μη σιδηρομαγνητικό υλικό που επιτρέπει MRI έως 

3Tesla, 

με αραιές συνθετικές ίνες .  

Να προσφέρονται σε συσκευασία  των 2 τεμαχίων .                            

Μεγέθους σπειράματος  18-3-3 

 

σετ 4 109 436 
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61   

Εμβολικό μικροσπείραμα αγγείων 0.018" ( Μicrocoil )  για εμβολισμό 

αγγείων, 

από μαλακή πλατίνα, μη σιδηρομαγνητικό υλικό που επιτρέπει MRI έως 

3Tesla, 

με αραιές συνθετικές ίνες .  

Να προσφέρονται σε συσκευασία  των 2 τεμαχίων .                            

Μεγέθους σπειράματος  18-3-4 

 

σετ 4 109 436 

62   

Εμβολικό μικροσπείραμα αγγείων 0.018" ( Μicrocoil )  για εμβολισμό 

αγγείων, 

από μαλακή πλατίνα, μη σιδηρομαγνητικό υλικό που επιτρέπει MRI έως 

3Tesla, 

με αραιές συνθετικές ίνες .  

Να προσφέρονται σε συσκευασία  των 2 τεμαχίων .                            

Μεγέθους σπειράματος  18-4-6 

 

σετ 4 109 436 

63   

Εμβολικό μικροσπείραμα αγγείων 0.018" ( Μicrocoil )  για εμβολισμό 

αγγείων, 

από μαλακή πλατίνα, μη σιδηρομαγνητικό υλικό που επιτρέπει MRI έως 

3Tesla, 

με αραιές συνθετικές ίνες .  

Να προσφέρονται σε συσκευασία  των 2 τεμαχίων .                            

Μεγέθους σπειράματος  18-6-5 

 

σετ 4 109 436 

64    Καθετήρας Αγγειογραφίας  vertebral  με υδρόφιλη επικάλυψη με εσωτερικό 

πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι, να διαθέτει μαλακό κωνικό άπω  άκρο 

(Distal Tapered Tip), ορατό υπό ακτινοσκόπηση.Να διατίθεται σε 4Fr και 

αντοχή πίεσης έως 1200psi.Να είναι συμβατός με μικροκαθετήρα έως 3 Fr 

και με οδηγό σύρμα έως 0,038”.Να διατίθεται σε μήκη 65cm  

ΤΕΜ 10 83 830 

65   Καθετήρας Αγγειογραφίας  vertebral  με υδρόφιλη επικάλυψη με εσωτερικό 

πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι, να διαθέτει μαλακό κωνικό άπω άκρο 

(Distal Tapered Tip), ορατό υπό ακτινοσκόπηση.Να διατίθεται σε 5Fr και 

αντοχή πίεσης έως 1200psi .Να είναι συμβατός με μικροκαθετήρα έως 3 Fr 

και με οδηγό σύρμα έως 0,038”.Να διατίθεται σε μήκη 65cm  

ΤΕΜ 10 83 830 
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66   Καθετήρας Αγγειογραφίας,  vertebral με εσωτερικό πλέγμα από ανοξείδωτο 

ατσάλι, να διαθέτει μαλακό κωνικό άπω άκρο (Distal Tapered Tip), ορατό 

υπό ακτινοσκόπηση.Να διατίθεται σε 4Fr και αντοχή πίεσης έως 1200psi Να 

είναι συμβατός με μικροκαθετήρα έως 3 Fr και με οδηγό σύρμα έως 

0,038”.Να διατίθεται σε μήκη 65cm . 

ΤΕΜ 10 36 360 

67    Καθετήρας Αγγειογραφίας,  vertebral  μεεσωτερικό πλέγμα από ανοξείδωτο 

ατσάλι, να διαθέτει μαλακό κωνικό άπω άκρο (Distal Tapered Tip), ορατό 

υπό ακτινοσκόπηση. Να διατίθεται σε 5Fr και αντοχή πίεσης έως 1200psi. 

Να είναι συμβατός με μικροκαθετήρα έως 3 Fr και με οδηγό σύρμα έως 

0,038”.Να διατίθεται σε μήκη 65cm . 

ΤΕΜ 10 36 360 

68    Καθετήρας Αγγειογραφίας,  vertebral  μεεσωτερικό πλέγμα από ανοξείδωτο 

ατσάλι, να διαθέτει μαλακό κωνικό άπω άκρο (Distal Tapered Tip), ορατό 

υπό ακτινοσκόπηση.Να διατίθεται σε 4Fr και αντοχή πίεσης έως 1200psi.Να 

είναι συμβατός με μικροκαθετήρα έως 3 Fr και με οδηγό σύρμα έως 

0,038”.Να διατίθεται σε μήκη 90cm . 

ΤΕΜ 10 36 360 

69   Καθετήρας Αγγειογραφίας,  cobra 1 με εσωτερικό πλέγμα από ανοξείδωτο 

ατσάλι, να διαθέτει μαλακό κωνικό άπω άκρο (Distal Tapered Tip), ορατό 

υπό ακτινοσκόπηση.Να διατίθεται σε 4Fr και αντοχή πίεσης έως 1200psi.Να 

είναι συμβατός με μικροκαθετήρα έως 3 Fr και με οδηγό σύρμα έως 

0,038”.Να διατίθεται σε μήκη 65cm . 

ΤΕΜ 10 36 360 

    243  48758 

      55096,5 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ 10.925,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24%= 13.547,00€    

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ 48.758,00€ ΜΕ ΦΠΑ 13%= 55.096,50€    

       

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 68.643,00€     
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