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Έχοντας υπόψη:

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

και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.

2. Την  υπ.  αριθ.  2/20.02.2014  (Θέμα  19ο)  Απόφαση  του  ΔΣ  του  Νοσοκομείου  σχετικά  με  την

έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την Προμήθεια ΩΡΛ Υγειονομικού Υλικού (CPV

33100000-1  –  Ιατρικές  συσκευές  και  αναλώσιμα  ΩΡΛ χειρουργείου)  συνολικής  προϋπολογισθείσας

δαπάνης  233.605,00€  συμπ/νου  του  ΦΠΑ,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  χαμηλότερη  τιμή  και  στο

πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2012. 

3. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της  17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης

της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών

προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».

4. Τις από 17.12.2012 υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές της Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με

την υπ. αρ. 19932/25.10.2012 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

ΠΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ    

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την Προμήθεια ΩΡΛ

Υγειονομικού Υλικού που θα διενεργηθεί βάσει του ΠΠΥΥ 2012, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις ορι-

στικοποιήσει.

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

του Νοσοκομείου www.  hippocratio  .gr   (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περί-

πτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν

οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Τετάρτη 12Μαρτίου

2014 και ώρα 15.00πμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ibalsami@hippocratio.gr.

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

σει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμε-

τοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Ανοικτός Διεθνής Διαγωνι-

σμός για την Προμήθεια ΩΡΛ Υγειονομικού Υλικού (CPV 33100000-1 – Ιατρικές συσκευές και αναλώσι-

http://www.hippocratio.gr/


μα ΩΡΛ χειρουργείου) προϋπ/σας δαπάνης 233.605,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης

την χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2012.

                                                                                  Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                    ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ

Συνημμένα:

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών



α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ποσότητα

(τμχ)

Προυπ/σα 
Δαπάνη με

ΦΠΑ (€)

1 Σωληνίσκοι αερισμού παρακέντησης ωτός των εξής τύπων:   
α) τύπος  Armstrong (λοξοί) 2 19,213  
β)     ‘’      Donaldson 15 132,333  
γ)     ‘’      Sheehy (collar button) 3 22,989  
δ)     ‘’      Shepard με και χωρίς σύρμα. 5 24,600  
ε)     ‘’      Goode T-tube (butterfly) 5 58,425  

2 Ειδικές προθέσεις αντικατάστασης αναβολέως:   
α) Τύπου De La Cruz 5 501,963  
β)    ‘’    Sheehy (IRP) για άρθρωση στη σφύρα 5 104,550  
γ)    ‘’    Titanium prothesis 15 3.154,950  
δ)    ‘’    Lippy τιτανίου, διαμέτρου 0,4mm διαφ. μεγεθών 5 562,848  
ε)    ‘’    BIG EASY από πλατίνα και τιτάνιο, διαμέτρου 5mm. 5 1.020,101  
ζ)    ‘’    Robinson, διαμέτρου  0,4 κ 0,6mm, Large well 15 2.103,300  
η)   ‘’ Classic, τιτανίου, διαμέτρου 0,4mm Large well, διαφόρων μεγεθών  0,000  

3 Μερικές ή ολικές προθέσεις αντικατάστασης οσταρίων (TORP & PORP)     
α) Τύπου Sheehy, TOP & POP 17 6.307,920  

β) Τύπου Richards, με έκκεντρη ευλύγιστη κεφαλή από υδροξυλαπατίτη 5 1.020,100  
γ) Τύπου Shea, από υδροξυλαπατίτη και φθουροπλαστικό 5 1.020,100  

δ) Τύπου Goldberg, με ευλύγιστη κεφαλή από υδροξυλαπατίτη  1 371,054  

ε) Τύπου Universal, τιτανίου, με κεφαλή στρογγυλή και έκκεντρη 
θα καλυ-
φθεί από

2γ 0,000  

4
Ειδικός σωλήνας επιπωματισμού από σιλικόνη με 2 Cuff για την επίσχε-
ση ρινορραγιών:                          14  585,480  
α) Ειδικός σωλήνας επιπωματισμού με Cuff, καλυμμένος με ειδική γάζα
αιμοστατική για την επίσχεση ρινορραγιών  

  
β) Ειδικός  σωλήνας επιπωματισμού για FESS,  από ειδικό αιμοστατικό
σπόγγο

5

Καλύμματα μικροσκοπίου  μιας  χρήσης  από  ανθεκτικό  πολυαιθυλένιο
για συμπαρατηρητή μονόφθαλμο, για υπάρχοντα μικροσκόπια Zeiss &
Wild – Leica, μεγάλων διαστάσεων (Jumbo), καλής ποιότητας, υπάρχο-
ντα μικροσκόπια  με πολλαπλές ταινίες αυτοκόλλητες στηρίξεως 160 2.609,568  

6

Αιμοστατικές προθέσεις ρινορραγίας, τύπου Merocel, Hemox με οξειδω-
μένη κυτταρίνη, πρόσθιας και οπίσθιας ρινορραγίας 230 5.375,100  

7
Αιμοστατικές προθέσεις τύπου Merocel, Hemox με οξειδωμένη κυτταρί-
νη, ενδοσκοπικών επεμβάσεων, τύπου Kennedy με κορδόνι             300 8.232,390  

8

Φύλλα σιλικόνης σκληρά με σωληνάκι αερισμού, τύπου Doyle II, πωμα-
τισμού επεμβάσεων ρινός, με τρύπα στηρίξεως ράμματος προσχηματι-
σμένη, τύπου Xomed 70 2.029,997  

9 Φιάλες αντιθαμβωτικού υγρού ενδοσκοπίων ( antifog) 20 209,100  
10 Set ρινικής επίδεσης, μετά από ρινοπλαστική, τύπου Thermasplints 50 553,500  

11
Προθέσεις τύπου Merocel,  Hemox με οξειδωμένη κυτταρίνη για διεύ-
ρυνση έξω ακουστικού πόρου (ear wick) 150 739,845  

12 Ειδικό κομβίο αντικαταστάσεως διατρήσεως ρινικού διαφράγματος 2 78,720  

13

Αναρρόφηση - καυτηρίαση διπολική και μονοπολική, εύκαμπτη Αμυγδα-
λεκτομής - αδενοτομής μιας χρήσης, μονωμένη πλην του άκρου της, με
οπή εκτόνωσης της αναρρόφησης, να συνδέεται με υπάρχουσες διαθερ-
μίες χειρουργείου 25 6.711,188  

14
Σωλήνες στενώσεων τραχείας-Τ, τύπου Montgomery, μεγέθη 10-11-12-
13-14. 1 405,900  

15 Σωλήνες οισοφάγου, τύπου Salivary, όλα τα μεγέθη 1 381,300  

16

Επιστόμια μικρολαρυγγοσκόπισης για την προφύλαξη των δοντιών, μιας
χρήσης, πλαστικά 50 671,580  

17 Βελόνες αναρρόφησης (beck) μεταλλικές και πλαστικές και 500 535,050  
17β λαβές (αντάπτορες), εγχειρήσεων ωτοχειρουργικών επεμβάσεων 5 5,966  

18
Λαμπάκια για μετωπιαία κάτοπτρα, καλής ποιότητας, με εγγύηση διάρ-
κειας ζωής, 6 volt 25 50,000  



19

Φρέζες  οστεογλυφάνων  ωτοχειρουργικών  επεμβάσεων,  συμβατές  με
υπάρχουσες χειρολαβές (μανς) Medtronic  και NSK ηλεκτρικά, διαφόρων
μεγεθών, κοφτερές , διαμαντέ και κυρτές

40 6.888,000  

20
Σωληνίσκοι  καταιονισμού και ψύξης για χειρολαβές (μανς) υπαρχόντων
Τουρ Medtronic, NSK 500 11.931,000  

21
Φρέζες οστεογλυφάνου χειρουργικής μέσου ωτός (skeeter), για υπάρχο-
ντα tour Medtronic 10 1.586,700  

22
Bαλβίδες ομιλίας λαρυγγεκτομής τύπου Provox ή Bloom-Singer, σε συ-
σκευασία χειρουργείου και με συσκευή αντικατάστασης 5 1.107,000  

23
Προσχηματισμένη πρόθεση σιλικόνης θυρεοπλαστικής, τύπου Xomed ή
set τύπου Montgomery 2 257,710  

24
Νευροδιεγέρτες μιας χρήσης (Nerve Stimulator), με ρύθμιση  έντασης
ερεθίσματος 5 417,585  

25

Καλύμματα αντλίας εκπλύσεως ενδοσκοπίων (Endo-scrub), υπάρχουσας
αντλίας Medtronic, 00, 30ο, και 45ο για ενδοσκόπια πάχους 4 mm

90 7.731,288  

26
Τραχειοσωλήνες πλαστικοί, τύπου Shiley, με ή χωρίς cuff και με ή χωρίς
οπή ομιλίας, μεγέθη 5-6-7-8 20 442,800  

27
Τραχειοσωλήνες  μεταλλικοί  με  βαλβίδα ομιλίας  διάφορα  μεγέθη και
διαμέτρου με αλυσίδα ασφαλείας στην βαλβίδα 10 5.781,000  

28
Μεταλλικοί τραχειοσωλήνες απλοί και με βαλβίδα ομιλίας, μεγέθη 5-6-
7-8 25 3.997,500  

29
Υλικό απορροφήσιμο από υαλουρονικό οξύ ωτοχειρουργικών   επεμ-
βάσεων τύπου Merogel 20 2.147,580  

30
Υλικό απορροφήσιμο από υαλουρονικό οξύ τύπου Merogel  για επεμ-
βάσεις FESS 20 3.553,224  

31
Φύλλα  σιλικόνης  απορροφήσιμα  ωτοχειρουργικών,  τύπου  Epifilm
Epidisc 15 3.221,370  

32
Set εμβαλώματος για τυμπανοπλαστικές από 1 έλασμα Epidisc και 1 επί-
θεμα Merogel 2 472,468  

33
Προθέσεις (splint), διατήρησης του μέσου ρινικού πόρου  ενδοσκοπικών
επεμβάσεων 5 275,000  

34
Λάμπες ανταλλακτικές 12v/100w μικροσκοπίων Zeiss-Opmi,  Wild-Leica
& Kaps. 20 309,999  

35
Λάμπες ανταλλακτικές αλογόνου και Xenon πηγών ψυχρού φωτισμού,
για  υπάρχουσες  πηγές  Aesculap,  Olympus,  Storz,   Wolf,  Explorent  &
XION  

36 α) Λάμπες xenon 3 4.143,870  

 
 

β) Λάμπες αλογόνου 250watt 10 184,500  

γ) Λάμπες ψυχρου φωτισμού 150watt 10 196,800  

37

Ρύγχοι  -  γλυφανα,  φρέζες  ανταλλακτικά  διαφόρων  τύπων  (ευθέα,
κυρτά /ρινός  και λάρυγγα)συσκευών shaver XPS  ενδοσκοπικών, τύπου
MEDTRONIC.  Επίσης συνοδοί σωληνίσκοι  συσκευής έκπλυσης του χει-
ρουργικού πεδίου 43 10.158,053  

38
Αιμοστατικοί σπόγγοι τύπου Spongostan ωτοχειρουργικών επεμβάσεων

200 3.749,040  

39
Λάμες  ανταλλακτικές  μαχαιριδίων Beaver,  μιάς  χρήσης  ωτοχειρουργι-
κών επεμβάσεων 22 80,999  

40
Ηλεκτρόδια επαφής κεφαλής για το σύστημα προκλητών δυναμικών &
ΗΝΓ 30 27,675  

41
Θηλές για τη γέφυρα υπάρχοντος τυμπανογράφου Interacoustic  A 27R
και Amplaid              500 999,990  

42 Αναλώσιμα υλικά για τη χρήση υπάρχοντος διεγχειρητικού 

νευροδιεγέρτη Medtronic τύπου Nim-3.0 Response ως εξής:  

α) Τραχειοσωλήνες θυρεοειδεκτομής, ενισχυμένοι   με ενσωματωμένα
ηλεκτρόδια 60 37.404,054  
β)  Δικάναλα ενδοδερμικά ηλεκτρόδια                                               120 34.002,612  
γ)  Μονοπολικοί ή διπολικοί νευροδιεγέρτες, διαφόρων τύπων         150 27.381,645  
δ)  Νευροωτολογικοί νευροδιεγέρτες, τύπου Kartush                          10 2.439,000  

43
Bio-συμβατό εμφύτευμα μαλθακής υπερώας για την αντιμετώπιση του
ροχαλητού και των υπνικών απνοιών 1 966,411  



44
Σύστημα καθετηριασμού  με  μπαλόνι  διάνοιξης  στομίων παραρρινίων
κόλπων με οδηγό ψυχρού φωτισμού       1 2.684,475  

45
Σύστημα βραδείας απελευθέρωσης κορτιζόνης παραρρινίων κόλπων      

1 1.700,168  

46

Λαβίδα βιοψίας ευκάμπτου Ρινοφαρυγγοσκοπίου μ.χ. μήκους 40 εκ  με
άκρο 1.7χιλ  κυπελλοειδές       2 119,310  

47

Θήκες αισθητηριακής δοκιμασίας FEEST ευκάμπτου ρινοφαρυγγοσκοπί-
ου   με κανάλι για υπάρχον ρινοφαρυγγοσκόπιο     10 536,895  

48

Σετ ωτοχειρουργικής μιας  χρήσεως το οποίο να περιλαμβάνει αναρρο-
φήσεις 1, 1.4, & 2 mm, χειρολαβή με ρυθμιστή και σωλήνα αναρρόφη-
σης μήκους 2 mm 50 1.193,100  

49
Σετ  διαστολής  στενώσεων τραχείας  με  μπαλόνι  διαμέτρου  10εκ   και
14εκ 1 1.700,168  

50 Αναρροφήσεις ΩΡΛ επεμβάσεων μιας χρήσης , διαφόρων μεγεθών       500 1.988,172  

51 Stick καυτηριασμού ρινορραγιών AgNO3  (Νιτρικού αργύρου )           300 5.368,950  

52
Αγώγιμες  πάστες  Ten  20  για  τον  Ηλεκρονυσταγμογράφο  και  για  τον
έλεγχο των Ακουστικών προκλητών δυναμικών εγκεφαλικού στελέχους.  5 153,750  

53
Δερμοκαθαριστικές κρέμες OMNI PREP τον Ηλεκρονυσταγμογράφο και
για  τον   έλεγχο των Ακουστικών  προκλητών δυναμικών εγκεφαλικού
στελέχους και των Μυογενών Δυναμικών. 2 49,200  

54
Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια επαφής για τα Μυογενή Δυναμικά. 

100 439,996  

55 Ανταλλακτικά ωτοσκοπικού (χωνάκια) 4000 216,480  


