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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
 Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» διενεργεί έρευνα αγοράς για την 
προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου, διάρκειας 
έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

Η εταιρία που θα μειοδοτήσει,  θα δημιουργήσει και παρακαταθήκη στο Νοσοκομείο στα 
υλικά που αναφέρονται στη στήλη «ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ» διάρκειας επίσης έξι (6) μηνών. 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑ-

ΘΗΚΗΣ 
  ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΝΥ     

10-1311340025 

Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα 
προγραμματιζόμενη σε 8 ή περισσότερες πιέσεις 
από 30 ως 200 mm H2O, με ρεζερβουάρ, η οποία 
δεν απαιτεί έλεγχο και ενδεχόμενη ρύθμιση 
(επαναπρογραμματισμό) μετά από έκθεση σε 
μαγνητικό τομογράφο έως 3 tesla, ενηλίκου 

1 

10-1311340026 

Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα 
προγραμματιζόμενη σε 8 ή περισσότερες πιέσεις 
από 30 ως 200 mm H2O, χωρίς ρεζερβουάρ, η οποία 
δεν απαιτεί έλεγχο και ενδεχόμενη ρύθμιση 
(επαναπρογραμματισμό) μετά από έκθεση σε 
μαγνητικό τομογράφο έως 3 tesla, ενηλίκου 

1 

10-1311340027 

Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα 
προγραμματιζόμενη σε 8 ή περισσότερες πιέσεις 
από 30 ως 200 mm H2O, με ρεζερβουάρ, η οποία 
δεν απαιτεί έλεγχο και ενδεχόμενη ρύθμιση 
(επαναπρογραμματισμό) μετά από έκθεση σε 
μαγνητικό τομογράφο έως 3 tesla, παιδιατρικό 

1 

10-1311340028 

Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα 
προγραμματιζόμενη σε 8 ή περισσότερες πιέσεις 
από 30 ως 200 mm H2O, χωρίς ρεζερβουάρ, η οποία 
δεν απαιτεί έλεγχο και ενδεχόμενη ρύθμιση 
(επαναπρογραμματισμό) μετά από έκθεση σε 
μαγνητικό τομογράφο έως 3 tesla, παιδιατρικό 

Η προσφορά των Εταιρειών 
θα πρέπει να περιλαμβάνει 

πλήρες σετ, 
περιλαμβανομένων, εκτός 

της βαλβίδας, κοιλιακού και 
περιτοναϊκού άκρου 

1 



ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑ-

ΘΗΚΗΣ 

10-1311340029 Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα σταθερής - 
χαμηλής πίεσης ενηλίκου  2 

10-1311340030 Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα σταθερής - 
μέσης πίεσης ενηλίκου 4 

10-1311340031 Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα σταθερής - 
υψηλής πίεσης ενηλίκου 2 

10-1311340032 Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα σταθερής - 
χαμηλής πίεσης, με αντισιφώνιο ενηλίκου   

10-1311340033 Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα σταθερής - 
μέσης πίεσης, με αντισιφώνιο ενηλίκου   

10-1311340034 Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα σταθερής - 
υψηλής πίεσης, με αντισιφώνιο ενηλίκου   

10-1311340035 Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα τύπου 
burr-hole, σταθερής - χαμηλής πίεσης ενηλίκου   

10-1311340036 Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα τύπου 
burr-hole, σταθερής - μέσης πίεσης ενηλίκου   

10-1311340037 Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα τύπου 
burr-hole, σταθερής - υψηλής πίεσης ενηλίκου   

10-1311340038 Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα σταθερής - 
χαμηλής πίεσης παιδιατρικό 1 

10-1311340039 Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα σταθερής - 
μέσης πίεσης παιδιατρικό 1 

10-1311340040 Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα σταθερής - 
υψηλής πίεσης παιδιατρικό 1 

10-1311340041 Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα σταθερής - 
χαμηλής πίεσης, με αντισιφώνιο παιδιατρικό   

10-1311340042 Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα σταθερής - 
μέσης πίεσης, με αντισιφώνιο παιδιατρικό   

10-1311340043 Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα σταθερής - 
υψηλής πίεσης, με αντισιφώνιο παιδιατρικό   

10-1311340044 Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα τύπου 
burr-hole, σταθερής - χαμηλής πίεσης παιδιατρικό   

10-1311340045 Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα τύπου 
burr-hole, σταθερής - μέσης πίεσης παιδιατρικό   

10-1311340046 Σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβίδα τύπου 
burr-hole, σταθερής - υψηλής πίεσης παιδιατρικό 

Η προσφορά των Εταιρειών 
θα πρέπει να περιλαμβάνει 
πλήρες σετ, 
περιλαμβανομένων, εκτός 
της βαλβίδας, κοιλιακού και 
περιτοναϊκού άκρου 

  

10-1311170018 
Ρεζερβουάρ burr-hole, διαφόρων μορφών και 
διαστάσεων, με έξοδο κοιλιακού καθετήρα στη 
βάση, με συνοδό κοιλιακό καθετήρα  

  4 

10-1311170019 
Ρεζερβουάρ burr-hole, διαφόρων μορφών και 
διαστάσεων, με πλαγία έξοδο κοιλιακού καθετήρα, 
με συνοδό κοιλιακό καθετήρα  

    

10-1311170020 Ρεζερβουάρ τύπου button παιδιατρικό - νεογνών, 
με συνοδό κοιλιακό καθετήρα    4 

10-1311170021 Κοιλιακός καθετήρας ενηλίκου, ακτινοσκιερός και 
στυλεός    2 

10-1311170022 Κοιλιακός καθετήρας παιδιατρικός, ακτινοσκιερός 
και στυλεός    2 

10-1311340020 Κοιλιακός καθετήρας αντιμικροβιακός (αργύρου), 
ακτινοσκιερός, διαφόρων διαμέτρων   2 

10-1311340021 
Κοιλιακός καθετήρας μεγάλης διατομής (1.9 mm 
εσωτερικής και άνω) για παροχέτευση μεγάλων 
αιματωμάτων, αντιμικροβιακός (αργύρου)  

  4 



ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑ-

ΘΗΚΗΣ 
10-1311170023 Περιτοναϊκός καθετήρας ενηλίκου, ακτινοσκιερός     

10-1311170024 Περιτοναϊκός καθετήρας παιδιατρικός, 
ακτινοσκιερός     

10-96022125 Οδηγός τοποθέτησης μεταλλικός 
(επαναχρησιμοποιήσιμος) ενηλίκων   1 

10-96022123 Συνδετικό step-down από τιτάνιο   2 
10-96022124 Συνδετικό 3-way πολυπροπυλενίου   2 
10-13113540022 Συνδετικό ευθύ από τιτάνιο, συμμετρικό    2 
10-13113400203 Συνδετικό ευθύ πολυπροπυλενίου    2 

10-1311350004 Συνδετικό περιτοναϊκού καθετήρα με σάκκο τύπου 
Becker   4 

10-1311350005 

Πλήρες σύστημα εξωτερικής παροχέτευσης ΕΝΥ 
(περιλαμβάνει κοιλιακό καθετήρα, συνδετικό, 
σύστημα ωριαίας καταγραφής ροής ΕΝΥ και σάκκο 
Becker) 

  4 

10-1311350006 

Πλήρες σύστημα εξωτερικής παροχέτευσης ΕΝΥ 
(περιλαμβάνει κοιλιακό καθετήρα, συνδετικό, 
σύστημα ωριαίας καταγραφής ροής ΕΝΥ και σάκκο 
Becker), με αντιμικροβιακό κοιλιακό καθετήρα 

  2 

10-1311350007 

Πλήρες σύστημα εξωτερικής παροχέτευσης ΕΝΥ 
(περιλαμβάνει κοιλιακό καθετήρα, συνδετικό, 
σύστημα ωριαίας καταγραφής ροής ΕΝΥ και σάκκο 
Becker), με σύστημα μέτρησης της ενδοκράνιας 
πίεσης 

  2 

10-1311350008 

Πλήρες σύστημα εξωτερικής παροχέτευσης ΕΝΥ 
(περιλαμβάνει κοιλιακό καθετήρα, συνδετικό, 
σύστημα ωριαίας καταγραφής ροής ΕΝΥ και σάκκο 
Becker), με αντιμικροβιακό κοιλιακό καθετήρα και 
σύστημα μέτρησης της ενδοκράνιας πίεσης 

  1 

10-1311350009 

Πλήρες σύστημα οσφυϊκής εξωτερικής 
παροχέτευσης ΕΝΥ (περιλαμβάνει καθετήρα, 
συνδετικό, σύστημα ωριαίας καταγραφής ροής ΕΝΥ 
και σάκκο Becker) 

  2 

10-1311350010 

Πλήρες σύστημα οσφυϊκής εξωτερικής 
παροχέτευσης ΕΝΥ (περιλαμβάνει καθετήρα, 
συνδετικό, σύστημα ωριαίας καταγραφής ροής ΕΝΥ 
και σάκκο Becker), με αντιμικροβιακό οσφυϊκό 
καθετήρα 

  1 

  ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ     

10-1311360007 
Επισκληρίδιος (epidural) καθετήρας μέτρησης 
ενδοκράνιας πίεσης, συμβατός με μαγνητικό 
τομογράφο έως 3 tesla  

    

10-1311360004 
Παρεγχυματικός (intraparenchymal) καθετήρας 
μέτρησης ενδοκράνιας πίεσης, συμβατός με 
μαγνητικό τομογράφο έως 3 tesla 

  2 

10-1311360005 

Παρεγχυματικός (intraparenchymal) καθετήρας 
μέτρησης ενδοκράνιας πίεσης, με διακρανιακή 
βίδα, συμβατός με μαγνητικό τομογράφο έως 3 
tesla 

  4 

10-1311360006 
Κοιλιακός (intraventricular) καθετήρας μέτρησης 
ενδοκράνιας πίεσης, συμβατός με μαγνητικό 
τομογράφο έως 3 tesla 

  4 



ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑ-

ΘΗΚΗΣ 

10-1311360008 
Κοιλιακός (intraventricular) καθετήρας μέτρησης 
ενδοκράνιας πίεσης, με διακρανιακή βίδα, 
συμβατός με μαγνητικό τομογράφο έως 3 tesla 

    

  ΜΗΝΙΓΓΕΣ     

10-1311170025 Υποκατάστατο μήνιγγας fascia lata ανθρώπινης 
προέλευσης, < 15 cm2   2 

10-1311170026 Υποκατάστατο μήνιγγας fascia lata ανθρώπινης 
προέλευσης, < 50 cm2   2 

10-1311170027 Υποκατάστατο μήνιγγας fascia lata ανθρώπινης 
προέλευσης, < 100 cm2   2 

10-1311170028 Υποκατάστατο μήνιγγας fascia lata ανθρώπινης 
προέλευσης, ≥ 100 cm2   2 

10-1311170029 Υποκατάστατο μήνιγγας από ίνες κολλαγόνου, 10 x 
12.5 cm   2 

10-1311170030 Υποκατάστατο μήνιγγας από ίνες κολλαγόνου, 7 x 
20 cm   2 

10-1311170031 Υποκατάστατο μήνιγγας από ίνες κολλαγόνου, 8 x 
11,4 cm   2 

10-1311170032 Υποκατάστατο μήνιγγας αυτοκόλλητο, διαφόρων 
διαστάσεων   2 

  
ΚΡΑΝΙΟ/ΠΕΤΑΛΟΤΟΜΙΑ - 
ΚΡΑΝΙΟ/ΠΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΟΣΤΙΚΑ 
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 

    

10-1311380002 Φρέζες ανάτρησης ενηλίκων    6 
10-1311380003 Φρέζες ανάτρησης παιδικές   2 
10-1311380004 Λάμα κρανιοτομίας   8 

10-1311380005 Φρέζες κρανιοτομίας κόπτουσες σφαιρικές, 
διαφόρων μεγεθών   2 

10-1311380006 Φρέζες κρανιοτομίας κόπτουσες κωνικές, 
διαφόρων μεγεθών   2 

10-1311380007 Φρέζες κρανιοτομίας κόπτουσες αδαμάντινες, 
διαφόρων μεγεθών   2 

10-1311170033 Πλέγμα τιτανίου κρανιοπλαστικής 1 

10-1311170034 Βίδες τιτανίου κρανιοπλαστικής, αυτοκόπτουσες 
(πλήρες σετ διαφόρων μεγεθών) 

Επισημαίνεται ότι όλοι οι 
κωδικοί αυτής της ομάδας 

πρέπει να προέρχονται από 
τον ίδιο προμηθευτή για 

λόγους συμβατότητας των 
επιμέρους υλικών  

1 

10-1311170011 Πλέγμα τιτανίου CAD     
10-1311170016 Βιοαπορροφήσιμο πλέγμα κρανιοπλαστικής   

10-1311170035 Βιοαπορροφήσιμες βίδες κρανιοπλαστικής 

Επισημαίνεται ότι όλοι οι 
κωδικοί αυτής της ομάδας 

πρέπει να προέρχονται από 
τον ίδιο προμηθευτή για 

λόγους συμβατότητας των 
επιμέρους υλικών 

  

10-1311170036 

Σύστημα από miniplates για οστεοσύνθεση 
κρανίου, να περιλαμβάνεται πλήρες σύστημα 
εργαλείων και υλικών, για χρήση πολλαπλών plates 
και βιδών διαφόρων μεγεθών, ανάλογα με τις 
ανάγκες της κρανιοτομίας 

  1 



ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑ-

ΘΗΚΗΣ 

10-1311170037 

Σύστημα από miniplates για οστεοσύνθεση 
πετάλων σπονδυλικής στήλης, να περιλαμβάνεται 
πλήρες σύστημα εργαλείων και υλικών, για χρήση 
πολλαπλών plates και βιδών διαφόρων μεγεθών, 
ανάλογα με τις ανάγκες της πεταλοτομίας 

    

10-1311170038 Σετ επούλωσης κρανιοανάτρησης για 
νευροχειρουργικές επεμβάσεις  1 τεμαχίου     

10-1311170039 Σετ επούλωσης κρανιοανάτρησης για 
νευροχειρουργικές επεμβάσεις  2 τεμαχίων     

10-1311170040 Σετ επούλωσης κρανιοανάτρησης για 
νευροχειρουργικές επεμβάσεις  3 τεμαχίων     

10-1311170041 Σετ επούλωσης κρανιοανάτρησης για 
νευροχειρουργικές επεμβάσεις  4 τεμαχίων     

10-96022135 

Οστικό μόσχευμα ανθρώπινης προέλευσης (από 
απομεταλλωμένη οστική μεσοκυττάρια ουσία, 
DBM) με φλοιοσπογγώδη τρίμματα και κατάλληλο 
φορέα με μορφή γέλης 

    

10-1311370004 Οστικό μόσχευμα από poly-methyl-metacrylate 
(PMMA)   2 

10-1311370005 Υλικό για χάσμα κρανίου από υδροξυαπατίτη, 
ταχείας πήξεως      

10-1311370006 
Σύστημα πλήρωσης οστικού κρανιακού ελλείματος 
από peek, συμβατό με CT και MRI, διαφόρων 
μεγεθών 

    

  ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΑΜΣΣ     
10-48005001 Κλωβός συνθετικού πολυμερούς αυχενικής μοίρας     
10-1313090001 Κλωβός από τιτάνιο αυχενικής μοίρας     

10-1313090002 Πλάκα τιτανίου αυχενικής μοίρας από 1 έως 2 
επίπεδα   

10-1313090003 Πλάκα τιτανίου αυχενικής μοίρας άνω των 3 
επιπέδων   

10-1313090004 Βίδες τιτανίου αυχενικής μοίρας διάφορων 
μεγεθών   

10-1313090005 Κλωβός cage αντικαθιστούμενου σώματος 
σπονδύλου ΑΜΣΣ   

10-1313090006 Κλωβός cage αντικαθιστούμενου σώματος 
σπονδύλου ΑΜΣΣ, ρυθμιζόμενου ύψους 

Επισημαίνεται ότι όλοι οι 
κωδικοί αυτής της ομάδας 
πρέπει να προέρχονται από 
τον ίδιο προμηθευτή για 
λόγους συμβατότητας των 
επιμέρους υλικών 

  

10-1313090007 
Σύστημα οπίσθιας ινιο-αυχενικής σπονδυλοδεσίας 
με πλάκα, ράβδους, αυτοκόπτουσες βίδες και 
συνδετικά  

    

  ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ     

10-1313120001 Διαυχενικές βίδες τιτανίου 3 αξόνων, συμπαγείς και 
αυλοφόρες, με δυνατότητα ανάταξης    

10-1313120003 Άγκιστρα (hooks)   

10-1313120002 Ράβδοι τιτανίου    

10-48001013 Μηχανισμός κλειδώματος βίδας - ράβδου   

10-1313120004 Πολλών τμημάτων modular μεταβλητού μήκους 
(γέφυρα) 

Επισημαίνεται ότι όλοι οι 
κωδικοί αυτής της ομάδας 
πρέπει να προέρχονται από 
τον ίδιο προμηθευτή για 
λόγους συμβατότητας των 
επιμέρους υλικών 

  

    



ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑ-

ΘΗΚΗΣ 

10-48006003 Πλάκα τιτανίου οσφυϊκής μοίρας, από ένα έως δύο 
επίπεδα   

10-1313120005 Πλάκα τιτανίου οσφυϊκής μοίρας, τριών επιπέδων 
και άνω   

10-1311170014 Βίδες τιτανίου οσφυϊκής μοίρας  

Επισημαίνεται ότι όλοι οι 
κωδικοί αυτής της ομάδας 
πρέπει να προέρχονται από 
τον ίδιο προμηθευτή για 
λόγους συμβατότητας των 
επιμέρους υλικών   

10-1313090008 Κλωβός cage αντικαθιστούμενου σώματος 
σπονδύλου ΟΜΣΣ     

10-1313090009 Κλωβός cage αντικαθιστούμενου σώματος 
σπονδύλου ΟΜΣΣ, ρυθμιζόμενου ύψους     

10-1313090010 Κλωβός cage αντικαθιστούμενου σώματος 
σπονδύλου ΘΜΣΣ     

10-1313090011 Κλωβός cage αντικαθιστούμενου σώματος 
σπονδύλου ΘΜΣΣ, ρυθμιζόμενου ύψους     

  ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ     

10-4800100302 Αυλοφόρες διαυχενικές βίδες 3 αξόνων, 
πολλαπλών οπών   

10-1313130002 
Αυλοφόρες διαυχενικές βίδες 3 αξόνων, 
πολλαπλών οπών, με αντιμικροβιακή επικάλυψη 
αργύρου  

  

10-4800701100 Μηχανισμός τοποθέτησης διαυχενικής βίδας   
10-48001013 Μηχανισμός κλειδώματος βίδας - ράβδου   
10-1313120002 Ράβδοι τιτανίου 

Επισημαίνεται ότι όλοι οι 
κωδικοί αυτής της ομάδας 
πρέπει να προέρχονται από 
τον ίδιο προμηθευτή για 
λόγους συμβατότητας των 
επιμέρους υλικών 

  
  ΚΥΦΟΠΛΑΣΤΙΚΗ     

10-1313140004 Οστικό μπαλόνι, αναλώσιμο κυφοπλαστικής   

10-1313140002 Ειδική σύριγγα εμφύσησης οστικού μπαλονιού 
(balloon expander)    

10-1313080001 Σύστημα πλήρωσης & προώθησης του τσιμέντου 
(cement filler και pusher)    

10-48009004 Σύστημα τοποθέτησης αναλώσιμου οστικού 
μπαλονιού   

10-48009005 Διαδερμικός οδηγός trocar   

10-48009006 Eιδικό τσιμέντο κυφοπλαστικής 

Η προσφορά των Εταιρειών 
θα πρέπει να γίνει σε τιμή 
μονάδος η οποία μονάδα 
προσδιορίζεται από τα 
κάτωθι:  
1. Οστικό μπαλόνι 
αναλώσιμο κυφοπλαστικής / 
τεμάχιο 1,  
2. Ειδική σύριγγα 
εμφύσησης οστικού 
μπαλονιού (balloon 
expander) / τεμάχιο 1,  
3. Σύστημα πλήρωσης & 
προώθησης του τσιμέντου 
(cement filler και pusher) / 
τεμάχια 3,  
4. Σύστημα τοποθέτησης 
αναλώσιμου οστικού 
μπαλονιού / τεμάχιο 1,  
5. Διαδερμικός οδηγός 
trocar / τεμάχιο 1,  
6. Eιδικό τσιμέντο 
κυφοπλαστικής / τεμάχιο 1. 
Οι ανάγκες του χειρουργείου 
θα προσδιορίζονται σε 
αριθμό μονάδων. 

  

  ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗ - ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - 
ΣΤΕΡΕΟΤΑΞΙΑ - CUSA     

10-1311170013 Σύστημα νευροπλοήγησης      



ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑ-

ΘΗΚΗΣ 

10-1311170042 Σύστημα νευροπλοήγησης για λήψη 
στερεοτακτικής βιοψίας με καθοδηγούμενη βελόνη     

10-1311170043 

Σύστημα νευροπλοήγησης με δυνατότητα 
διεγχειρητικής απεικόνισης με συνδυασμό (fusion) 
προεγχειρητικών CT / MR εικόνων με τις realtime 
3D διεγχειρητικές εικόνες από τον 3D υπερηχο, 
καθώς και 3D Doppler ισχύος  

    

10-47001008 Διεγέρτης νεύρων     

10-96022106 
Αναλώσιμα υλικά στερεοταξίας (βελόνες βιοψίας, 
βίδες στήριξης, στηρικτικό βιδών, χειρουργικό 
πεδίο) 

    

10-1311170044 Σετ αναλώσιμων μονάδας υπερηχητικής δόνησης 
(CUSA)     

  ΔΙΑΦΟΡΑ     
10-96022100 Αντικολλητική διπολική λαβίδα   5 

10-1311170046 
Σύστημα πλαστικών clips δέρματος, μιας χρήσης, 
αποστειρωμένων, εφαρμοζόμενα με πιστόλι, με 
πολλαπλά clips, ενηλίκων 

  9 

10-1311170047 
Σύστημα πλαστικών clips δέρματος, μιας χρήσης, 
αποστειρωμένων, εφαρμοζόμενα με πιστόλι, με 
πολλαπλά clips, παίδων 

  6 

10-96022005 Σύστημα παροχέτευσης νευροχειρουργικού 
τραύματος τύπου Jackson - Pratt   4 

10-1311170048 

Αγκτήρες (clips) ανευρύσματος εγκεφάλου, από 
τιτάνιο, τύπου Sugita, συμβατοί με μαγνητικό 
τομογράφο έως 3 Tesla (κασετίνα από τουλάχιστον 
30 clips διαφόρων σχημάτων & μεγεθών, εκ των 
οποίων 5 προσωρινά) 

  1 

10-1311170049 

Αγκτήρες (clips) ανευρύσματος εγκεφάλου, από 
τιτάνιο, τύπου Yasargil, συμβατοί με μαγνητικό 
τομογράφο έως 3 Tesla (κασετίνα από τουλάχιστον 
30 clips διαφόρων σχημάτων & μεγεθών, εκ των 
οποίων 5 προσωρινά) 

  1 

10-1311170006 Αναλώσιμο ψυχρού φωτισμού 300 W     
10-1311170007 Βελόνα - ηλεκτρόδιο θερμοκαυτηριασμού     

10-1313090012 
Πλήρες σύστημα σπονδυλοπλαστικής 
(περιλαμβάνει βελόνη, σύστημα προώθησης και 
ειδικό τσιμέντο) 

    

10-1313040001 Πρόθεση αρθροπλαστικής δίσκου από hydrogel, 
ΑΜΣΣ, ΟΜΣΣ σε μορφή stick      

10-1311170045 
Εμφυτεύσιμη αντλία ενδορραχιαίας έγχυσης 
φαρμάκων προγραμματιζόμενης ροής και 
εμφυτεύσιμος ενδορραχιαίος καθετήρας 

    

10-1311170015 Microclips για αρτηριοφλεβικες δυσπλασίες (όλων 
των διαστάσεων)     

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με κλειστές προσφορές, στις οποίες να 

δίνεται ξεχωριστή τιμή για κάθε ένα από τα ανωτέρω είδη, συμπεριλαμβανομένων και των ειδών 
που απαρτίζουν τα ζητούμενα ΣΕΤ.  
 
 



Οι τιμές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. και να 
αναγράφεται απαραιτήτως ο κωδικός παρατηρητηρίου.  
 

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των προσφορών για τα ΣΕΤ θα γίνει με συνυπολογισμό των 
τιμών των περιλαμβανόμενων σε αυτά ειδών. 

 
 Οι προσφορές να κατατεθούν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου μέχρι την 
Τρίτη 15 Μαΐου  2018  και ώρα 11:00 π.μ.  
 
 Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Τρίτη 15 Μαΐου  2018   και ώρα 13:00 
μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3580/2007 και του Ν. 4412/2016. Η κατακύρωση του αποτελέσματος της έρευνας 
αγοράς θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα ανακοινωθεί στον 
ανακηρυχθέντα μειοδότη. 
  

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την έρευνα αγοράς στο τηλ. 2313-312284, 
αρμόδια υπάλληλος κα Χαραλαμπίδου Ναυσικά. 
 

 

    
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 


