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ΘΕΜΑ: «∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την 

προµήθεια    « Α. Ενδοτραχειακών σωλήνων, Β. Αεραγωγών, Γ. Σετ νεφροστοµίας, ∆. Ενδοπροθέσεων (CPV 

33140000-3)»  
ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ΄ αρ. 15352/19-07-2018 (Α∆Α:ΩΤΞΦ4690ΩΖ-4ΝΟ) απόφαση ∆ιοικητή περί συγκρότησης Επιτροπής Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 
2. Το υπ.αρ.18612/10-09-2018  έγγραφο της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια Α. Ενδοτραχειακών σωλήνων, Β. 
Αεραγωγών, Γ. Σετ νεφροστοµίας, ∆. Ενδοπροθέσεων 

 

Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά «Μεταξά», σε εφαρµογή των άρθρων 46 και 47 του 

Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», προκειµένου να διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισµό για την προµήθεια «Α. Ενδοτραχειακών σωλήνων, 

Β. Αεραγωγών, Γ. Σετ νεφροστοµίας, ∆. Ενδοπροθέσεων» (CPV 33140000-3), καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους 

οικονοµικούς φορείς να υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται σε 

ανοιχτή ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση.  
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστηµα 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση 

της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). 

Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν στον ιστότοπο 

του ΕΣΗ∆ΗΣ και θα γίνει η τελική διαµόρφωση των προδιαγραφών, οι οποίες θα ενσωµατωθούν στο πλήρες σώµα της 

διακήρυξης, η οποία θα υπάρχει αναρτηµένη: 

- στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου: www.metaxa-hospital .gr 

- στη διαύγεια και  

- στο ΕΣΗ∆ΗΣ 

Οι απόψεις και οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν στη δηµόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους 

σχετικά µε την υποβολή σχολίων, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ. Το νοσοκοµείο δε 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 παρεχόµενων υπηρεσιών.  

Μετά το πέρας της προθεσµίας της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκοµείου 

µας και συγκεκριµένα στη διαδροµή Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-Γνωστοποίηση αποτελεσµάτων Τεχνικών 

Προδιαγραφών, σχετική ανακοίνωση µε τα στοιχεία των οικονοµικών φορέων που συµµετείχαν στη διαδικασία και τις 

παρατηρήσεις που κατέθεσαν. Σηµειώνεται ότι τα σχόλια των οικονοµικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην 

ηλεκτρονική φόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ.  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) (http://www.promitheus.gov.gr) στο σύνδεσµο ∆ιαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Ειδικού 

Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «Μεταξά» (www.metaxa-hospital.gr) ακολουθώντας την εξής διαδροµή: 

Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-Προσκλήσεις. 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση  
                                                                                           Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

                                                                                                         ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ 

Επισυνάπτεται:                                                                                            
Το υπ.αρ.18612/10-09-2018  έγγραφο της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια Α. Ενδοτραχειακών σωλήνων, Β. Αεραγωγών, Γ. Σετ 

νεφροστοµίας, ∆. Ενδοπροθέσεων 



 

Α. ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ  ΣΩΛΗΝΕΣ 

Α1) Ενδοτραχειακοί σωλήνες µε cuff  Υψηλού Όγκου/Χαµηλής Πίεσης ρινικοί-

στοµατικοί 

• Να είναι κατασκευασµένοι από µαλακό - θερµοευαίσθητο PVC, latex free. 

• Ο αεροθάλαµος να είναι Υψηλού Όγκου-Χαµηλής Πίεσης (Hi-Lo), ώστε η επιφάνεια 

επαφής του στην τραχεία να είναι µεγάλη χωρίς να εξασκείται πίεση. 

• Ο αεροθάλαµος να διαθέτει τη δυνατή µεγαλύτερη διάµετρο, ώστε να σφραγίζει καλύτερα 

την τραχεία µε την µικρότερη δυνατή πίεση. 

• Ο αεροθάλαµος να είναι αρκετά ελαστικός και απαλός ώστε να βρίσκεται κοντά στον 

σωλήνα όταν φουσκώνει. 

• Ο όγκος του αέρα που µπορεί να εισαχθεί στο cuff, χωρίς να αυξήσει την πίεση, να είναι 

µεγαλύτερος των 20ml. 

• Ο σωλήνας να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του Σωλήνα (tip to tip), χωρίς 

να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραµµή του Murphy eye. 

• Να είναι κατάλληλος για στοµατική και ρινική διασωλήνωση 

• Αποστειρωµένοι µιας χρήσης σε νούµερα από 5-9,5. 

• Οι προδιαγραφές ισχύουν για τα είδη µε α/α 1-10  

Α2) Ενδοτραχειακός σωλήνας κεκαµένος µε αεροθάλαµο για ρινική διασωλήνωση 

• Προ-διαµορφωµένοι σωλήνες που να βοηθούν στην ελάττωση του κινδύνου τσακίσµατος 

• Ο σωλήνας να είναι κατασκευασµένος από θερµοευαίσθητο PVC και να καταλήγει σε 

ατραυµατικό άκρο 

• Να φέρει αεροθάλαµο υψηλού όγκου-χαµηλής πίεσης 

• ∆ιαφανής σωλήνας ώστε να είναι εύκολη η παρακολούθηση της αναπνοής 

• Να φέρει ακτινοσκιερή γραµµή (Tip to Tip) 

• Με συνδετικό 15mm 

• Να φέρει δύο µακρινά µάτια ενσωµατωµένα ως πρόσθετο χαρακτηριστικό ασφάλειας 

• Να είναι αποστειρωµένος, µιας χρήσης και να διατίθεται σε νούµερo 7,5. 

• Οι προδιαγραφές ισχύουν για τα είδος µε α/α 11. 

Α3).  Ενδοτραχειακός σωλήνας σπιράλ µε αεροθάλαµο 

• Να είναι κατασκευασµένοι από µαλακό- θερµοευαίσθητο PVC, latex free 

• Με µεταλλικό σπιράλ ενίσχυσης που περικλείεται στο τοίχωµα του σωλήνα ώστε να µην 

τσακίζει 

• Το σπιράλ να επιτρέπει στο σωλήνα την επαναφορά, χωρίς να τσακίζει ή να µικραίνει την 

διάµετρο του σωλήνα 

• Με εσωτερική επένδυση σιλικόνης ώστε να διευκολύνει την είσοδο για καθετήρα 

αναρρόφησης, ενδοσκοπίου κ.λ.π. 

• Να είναι ατραυµατικοί και ακτινοσκιεροί, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραµµή 

στο Murphy Eye. 

• Να φέρουν αεροθάλαµο χαµηλής πίεσης 

• Να προσφέρονται για στοµατική και ρινική διασωλήνωση 

• Αποστειρωµένοι, µιας χρήσης σε όλα τα νούµερα από 6.5-9.0 

• Οι προδιαγραφές ισχύουν για τα είδη µε α/α 12-17 



 

Α4) Λαρυγγική µάσκα µιας χρήσεως 

• Latex free  

• 100% ιατρικό PVC 

• Σωλήνας πλήρωσης cuff ανεξάρτητος αεραγωγού 

• Ενσωµατωµένος σωλήνας πρόσβασης στο στοµάχι 

• ∆υνατότητα αερισµού θετικής πίεσης έως 25cm H2O 

• Ενσωµατωµένο Bite block 

• Προϊόν µιας χρήσεως 

• Πλήρη γκάµα µεγεθών (3,4,5) 

• Οι προδιαγραφές ισχύουν για τα είδη µε α/α 18-20 

Α5) Ενδοβρογχικοί σωλήνες αριστερoύ βρόγχου µε 2 αεροθαλάµους 

• Να είναι κατασκευασµένοι από θερµοευαίσθητο PVC 

• Ειδικός σωλήνας για αριστερόπλευρη ενδοβρογχική διασωλήνωση 

• Με χαµηλής πίεσης τραχειακό και βρογχικό αεροθάλαµο για ελαχιστοποίηση κινδύνου 

βλάβης βλεννογόνου. 

• Με ελαφρά κεκαµένο  άκρο του βρογχικού σωλήνα  για εύκολη τοποθέτηση 

• Ακτινοσκιεροί στο µακρινό άκρο τους, πάνω από το βρογχικό αεροθάλαµο και στο 

τραχειακό άνοιγµα ώστε να εντοπίζεται και να επιβεβαιώνεται η θέση του σωλήνα. 

• Αποστειρωµένοι, µιας χρήσης σε νούµερα 28-32-35-37-39-41 

• Χρωµατιστός βρογχικός αεροθάλαµος ώστε να είναι εύκολη η ταυτοποίηση του µακρινού 

άκρου κατά την επιβεβαίωση µε το ινοπτικό βρογχοσκόπιο.  

• Ειδικός σχεδιασµός του βρογχικού αεροθαλάµου ώστε να εντοπίζεται το µακρινό άκρο, 

όταν εκτελείται επιβεβαίωση µε ινοπτικό βρογχοσκόπιο.  

• Να έχουν ειδική σήµανση βάθους για διευκόλυνση τοποθέτησης του σωλήνα. 

• Στη συσκευασία να περιλαµβάνονται 2 έως 4 καθετήρες αναρρόφησης. 

• Οι προδιαγραφές ισχύουν για τα είδη µε α/α 21-26 
 

Α6) Ενδοβρογχικοί  σωλήνες δεξιού βρόγχου µε 2 αεροθαλάµους 

•  Να είναι κατασκευασµένοι από θερµοευαίσθητο PVC 

• Ειδικός σωλήνας για διεξόπλευρη ενδοβρογχική διασωλήνωση 

• Χαµηλής πίεσης τραχειακός και βρογχικός αεροθάλαµος, για ελαχιστοποίηση κινδύνου 

βλάβης του βλεννογόνου. 

• Χρωµατιστός βρογχικός αεροθάλαµος, εγγύς βρογχικός αυλός και βρογχικό µπαλονάκι 

πιλότος για εύκολη αναγνώριση κατά τη χρήση ινοπτικού βρογχοσκοπίου. 

• Μοναδικός βρογχικός αεροθάλαµος, σχήµατος S, όπου παρέχει µεγαλύτερη ασφάλεια 

κατά την τοποθέτηση του σωλήνα κοντά στο δεξιό άνω λοβό.    

• Ακτινοσκιεροί  στο µακρινό άκρο , πάνω από το βρογχικό αεροθάλαµο και στο τραχειακό 

άνοιγµα, ώστε να εντοπίζεται και να επιβεβαιώνεται η θέση του σωλήνα. 

• Αποστειρωµένοι, µιας χρήσης σε νούµερα 35-37-39-41 

• Να έχουν ειδική σήµανση βάθους για διευκόλυνση τοποθέτησης του σωλήνα. 

• Στη συσκευασία να περιλαµβάνονται 2 έως 4 καθετήρες αναρρόφησης. 

• Οι προδιαγραφές ισχύουν για τα είδη µε α/α 27-30 

 



 

Α7) Σωλήνες τραχειοστοµίας µε cuff 

• Σωλήνες τραχειοστοµίας από θερµοευαίσθητο - µη τοξικό PVC, µε ατραυµατικό άκρο, 

µιας χρήσης ακτινοσκιερό,µε hi low – ατραυµατικό cuff για µακρά παραµονή, µε οδηγό, 

µε βαλβίδα ασφαλείας, µε φακαρόλα στερέωσης, µε σταθερό βάθος εισόδου, µε άκρο που 

να δίνει τη δυνατότητα συνδέσεως µε αναπνευστήρα.  

• Να προσφέρονται σε Νο 7 έως και 9 

• Οι προδιαγραφές ισχύουν για τα ειδή µε α/α 31-35 

 

Α8) Σωλήνες τραχειοστοµίας χωρίς cuff 

• Σωλήνες τραχειοστοµίας από θερµοευαίσθητο - µη τοξικό PVC ή σιλικοναρισµένο PVC, 

µε ατραυµατικό άκρο, µιας χρήσης ακτινοσκιερό, χωρίς cuff, µε 1 ή 2 εσωτερικούς 

σωλήνες που κουµπώνουν, µε φακαρόλα στερέωσης, µε σταθερό βάθος εισόδου, µε άκρο 

µε δυνατότητα συνδέσεως µε αναπνευστήρα.  

• Να προσφέρονται σε Νο 7 έως και 9. 

• Οι προδιαγραφές ισχύουν για τα ειδή µε α/α 36-40 

 

Α9) Μεταλλικοί 

• Σωλήνες τραχειοστοµίας επάργυροι, πολλαπλών χρήσεων, διπλού αυλού  

• Να προσφέρονται σε Νο 6-7 και 8. 

• Οι προδιαγραφές ισχύουν για τα ειδή µε α/α 41-42 

 

Α10) Σωλήνες τραχειοστοµίας µε ειδική Φλάντζα Ρυθµιζόµενη  

• Σωλήνες Τραχειοστοµίας µιας χρήσεως από θερµοευαίσθητο PVC ή σιλικοναρισµένο 

PVC, ακτινοσκιεροί µε αποστρογγυλωµένο άκρο. Να διαθέτουν cuff χαµηλής πίεσης – 

υψηλού όγκου µε ειδική φλάτζα ρυθµιζόµενου βάθους εισόδου µε βαλβίδα ασφαλείας και 

φακαρόλα στερέωσης. ∆εν πρέπει να παρουσιάζουν κοίλη του cuff ή άλλες 

παραµορφώσεις. 

• Να προσφέρονται σε Νο από 7 έως και 9,5 ανά 0,5 mm 

• Οι προδιαγραφές ισχύουν για τα ειδή µε α/α 43-48 

 

Β) ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 

Β1. Ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί 

Οι ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από εξευγενισµένο PVC, µη 

τοξικοί, υποαλλεργικοί, σε ανατοµικό σχήµα, αποστειρωµένοι, εύκαµπτοι, µιας χρήσεως, σε 

µεγέθη: Νο 6 ½, Νο 7, Νο 7 ½, Νο 8, Νο 8 ½ 

• Οι προδιαγραφές ισχύουν για τα ειδή της Β1 κατηγορίας (α/α 1-5) 

Β2. Στοµατοφαρυγγικοί αεραγωγοί 

Οι στοµατοφαρυγγικοί αεραγωγοί πρέπει να είναι σκληροί, κατασκευασµένοι από PVC ή 

πολυαιθυλένιο, µη τοξικοί, υποαλλεργικοί, άνευ latex, µε στρογγυλεµένα άκρα (ατραυµατικά), 

ανατοµικά, αποστειρωµένα σε συσκευασία blister, µιας χρήσεως, χρωµατισµένα ανά µέγεθος, 

σε µεγέθη: 

 



 

- Νο 3 – µε εξωτερικό µήκος από επιστόµιο µέχρι εξωτερικό άκρο 8 εκατοστά 

- Νο 4 – µε εξωτερικό µήκος από επιστόµιο µέχρι εξωτερικό άκρο 9 εκατοστά 

 

• Οι προδιαγραφές ισχύουν για τα ειδή της Β2 κατηγορίας (α/α 6-7) 

 

Γ) ΣΕΤ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 

Κάθε set νεφροστοµίας να αποτελείται από: 

• Βελόνη παρακέντησης ατραυµατική διπλού αυλού, τύπου CHIBA 21G, ορατή στους 

υπερήχους 

• Set εισαγωγής διπλού αυλού, το οποίο διαθέτει πλαστικό, αλλά και µεταλλικό ευθειαστή, 

κατάλληλο για αλλαγή συρµάτινων οδηγών από 0.018’’ σε 0.035’’ ίντσας 

• Συρµάτινο οδηγό ευθύ 0.018’’ ίντσας 

• ∆ιαστολείς δέρµατος των οποίων το πάχος να αρχίζει από 8 FR και να φθάνει µέχρι το 

πάχος του τελικού καθετήρα, στην προκειµένη περίπτωση έως 14 FR, µε ενδιάµεσα πάχη 

ανά 2 FR 

• Συνδετικό µεταξύ νεφροστοµίας και ουροσυλλέκτη 

• Καθετήρα νεφροστοµίας µε διαµορφωµένο σε ελικωµένη µορφή άκρο (pigtail) µε 

πολλαπλές πλάγιες οπές, σε όλο το µήκος του ελικώµενου άκρου, µε µήκος όχι µικρότερο 

των 25 εκ. και διαµέτρους 8,9, 10, 12 και 14 F 

Επιπροσθέτως ο εν λόγω καθετήρας να φέρει απαραιτήτως: 

• Σύστηµα κλειδώµατος του ελικωµένου τελικού άκρου, ώστε να µην αποσπάται από το 

πυελοκαλυκικό σύστηµα του νεφρού 

• Το υλικό του καθετήρα να µην περιέχει προσµίξεις latex 

• Ο εν λόγω καθετήρας να συνοδεύεται από µεταλλικό και πλαστικό ευθειαστή 

Για τα ζητούµενα Set Νεφροστοµίας 1-5 οι προδιαγραφές είναι ίδιες (για τα είδη 1-5 της 

Γ΄κατηγορίας ) µε διαφοροποίηση στο πάχος διαστολέων που είναι 8 για το είδος 1, 9 FR για 

το είδος 2, 10 FR για το είδος 3, 12 FR για το είδος 4 και 14 FR για το είδος 5. 

 

• Οι προδιαγραφές ισχύουν για τα ειδή της Γ κατηγορίας (α/α 1-5) 

∆) ΕΝ∆ΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

1.Ενδοπροθέσεις αγγείων µεταλλικών αυτοδιατεινόµενων 

• Να είναι κατασκευασµένες από NITINOL εύκαµπτες και ιδιαίτερα ακριβείς στην 

τοποθέτηση τους, µε µηδενική σµίκρυνση και anti-jumping control 

• Να χρησιµοποιούν για την εισαγωγή τους αγγειακή θήκη µε διάµετρο όχι µεγαλύτερη 

των 6 Fr 

• Να είναι συµβατές µε οδηγό σύρµα 0,035’’ και 0,038’’ 

• Να διατίθενται σε µήκος 60-120 mm και σε διάµετρο 5-10 mm 

• Να διαθέτουν ακτινοσκιερές σηµάνσεις στο εγγύς και στο απώτερο άκρο τους 

• Να είναι ακτινοσκιερές και συµβατές µε MRI    

 

2. Ενδοπροθέσεις Οισοφάγου 

• Να είναι κατασκευασµένες από NITINOL 

• Να διατίθενται σε µήκος 7-15 εκ. 

• Να είναι προτοποθετηµένες σε εύκαµπτο στέλεχος του οποίου η συνολική διάµετρος 

(στέλεχος + stent) να µην υπερβαίνει τα 8 mm πριν από την απελευθέρωση, η δε 

διάµετρος του stent µετά την απελευθέρωση να µην είναι µικρότερη των 18mm 



 

• Να διαθέτουν δύο (2) τουλάχιστον ακτινοσκιερές σηµάνσεις (markers), στα άκρα ή και 

κατά µήκος τους, µέσω των οποίων καθορίζεται ακριβώς η τελική τους θέση µετά την 

απελευθέρωση 

• Να είναι ακτινοσκιερές και συµβατές µε MRI    

• Να διαθέτει νήµα στα άκρα του ώστε να παρέχει δυνατότητα µετακίνησης ή αφαίρεσης 

του 

 

3. Ενδοπροθέσεις Οισοφάγου µε επικάλυψη 

• Να είναι κατασκευασµένες από NITINOL 

• Να διατίθενται σε µήκος 7-15 εκ. 

• Να είναι προτοποθετηµένες σε εύκαµπτο στέλεχος του οποίου η συνολική διάµετρος 

(στέλεχος + stent) να µην υπερβαίνει τα 8 mm πριν από την απελευθέρωση, η δε 

διάµετρος του stent µετά την απελευθέρωση να µην είναι µικρότερη των 18mm 

• Να διαθέτουν δύο (2) τουλάχιστον ακτινοσκιερές σηµάνσεις (markers), στα άκρα ή και 

κατά µήκος τους, µέσω των οποίων καθορίζεται ακριβώς η τελική τους θέση µετά την 

απελευθέρωση 

• Να είναι ακτινοσκιερές και συµβατές µε MRI 

• Επιπλέον πρέπει να είναι µερικώς επικαλυµµένες, µε ακάλυπτα τα άκρα τους, για 

καλύτερη στήριξη τους, µε εσωτερικη µεµβράνη σιλικόνης ή άλλου ισοδύναµου 

υλικού 

• Να διαθέτει ράµµα µετακίνησης 

 

 

4. Ενδοπροθέσεις (stent) ουρητήρα, µεταλλική, αυτοδιατεινόµενη µε επικάλυψη 

• Να είναι µεταλλική, κατασκευασµένη από κράµα νικελίου- τιτανίου (nitilon),     

αυτοδιατεινόµενη και επικαλυµµένη από µεµβράνη (PTFE). 

• Η δοµή της να είναι ως εξής: εσωτερικό µεταλλικό πλέγµα-µεµβράνη-εξωτερικό       

µεταλλικό πλέγµα. 

• Να διαθέτει ακτινοσκιερούς δείκτες (10), ατραυµατικά άκρα και ειδικό ράµµα για την  

εύκολη τοποθέτηση της. 

• Να διατίθεται σε µήκος 12 CM ±1 και διάσταση 7ΜΜ±2 

 

 

 
             

 

 
 

 

 

 



 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ 

A/

A 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

ΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ 

ΤΙΜΗ Π.Τ. Ή 

ΤΙΜΗ ΑΠΌ 

ΕΡΕΥΝΑ 

ΑΓΟΡΑΣ 

 ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

Α. ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

Α1. ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF 

1 ΥΥΕΝ∆033 ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 5   ΤΜΧ 52.5.59 0,7   24%     

2 ΥΥΕΝ∆034 
   ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 

5,5 
  ΤΜΧ 52.5.58 0,7   24%     

3 ΥΥΕΝ∆021 ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 6   ΤΜΧ 52.5.33 0,58   24%     

4 ΥΥΕΝ∆022 ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 6,5   ΤΜΧ 52.5.25 0,45   13%     

5 ΥΥΕΝ∆025 ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 7   ΤΜΧ 52.5.53 0,45   13%     

6 ΥΥΕΝ∆023 ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 7,5   ΤΜΧ 52.5.10 0,49   13%     

7 ΥΥΕΝ∆024 ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 8   ΤΜΧ 52.5.32 0,45   13%     

8 ΥΥΕΝ∆040 ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 8,5   ΤΜΧ 52.5.62 0,52   13%     

9 ΥΥΕΝ∆032 ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 9   ΤΜΧ 52.5.4 1,7   13%     

10 
ΥΥΕΝ∆0430

0 
ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 9,5   ΤΜΧ ∆Α 0,7   24%     

Α2. ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΙ ΜΕ CUFF 



 

11 ΥΥΕΝ∆020 
ΕΝ∆ΟΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝ.ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΙΜΕ CUFF Νο 

7,5 
  ΤΜΧ ∆Α 3,2   24%     

Α3. ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΥΡΑΛ 

12 ΥΥΕΝ∆004 ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΥΡΑΛ Νο 6,5   ΤΜΧ ∆Α 2,85   13%     

13 ΥΥΕΝ∆031 ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΥΡΑΛ Νο 7   ΤΜΧ 52.5.55 4,5   13%     

14 ΥΥΕΝ∆029 ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΥΡΑΛ Νο 7,5   ΤΜΧ 52.5.69 4,1   13%     

15 ΥΥΕΝ∆041 ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΥΡΑΛ Νο 8   ΤΜΧ 52.5.43 4,9   13%     

16 ΥΥΕΝ∆030 ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΥΡΑΛ Νο 8,5   ΤΜΧ 52.5.6 3,45   13%     

17 ΥΥΕΝ∆036 ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΥΡΑΛ Νο 9   ΤΜΧ 52.5.21 4,9   13%     

Α4. ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

18 ΥΥΕΝ∆104 
ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚ. ΣΩΛΗΝ.ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓ. ΜΑΣΚΕΣ 

Νο3 
  ΤΜΧ ∆Α 20   24%     

19 ΥΥΕΝ∆107 
ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚ. ΣΩΛΗΝ.ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓ. ΜΑΣΚΕΣ 

Νο4 
  ΤΜΧ ∆Α 20   24%     

20 ΥΥΕΝ∆042 
ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚ. ΣΩΛΗΝ.ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓ. ΜΑΣΚΕΣ 

Νο5 
  ΤΜΧ ∆Α 20   24%     

Α5. ΕΝ∆ΟΒΡΟΓΧΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ 

21 ΥΥΕΝ∆101 ΕΝ∆ΟΒΡΟΓΧΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ LEFT Νο28   ΤΜΧ ∆Α 35   24%     

22 ΥΥΕΝ∆114 ΕΝ∆ΟΒΡΟΓΧΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ LEFT Νο32   ΤΜΧ ∆Α 35   24%     

23 ΥΥΕΝ∆111 ΕΝ∆ΟΒΡΟΓΧΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ LEFT Νο35   ΤΜΧ 52.5.63 40   24%     

24 ΥΥΕΝ∆105 ΕΝ∆ΟΒΡΟΓΧΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ LEFT Νο37   ΤΜΧ 52.5.63 40   24%     

25 ΥΥΕΝ∆106 ΕΝ∆ΟΒΡΟΓΧΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ LEFT Νο39   ΤΜΧ 52.5.63 40   24%     

26 ΥΥΕΝ∆115 ΕΝ∆ΟΒΡΟΓΧΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ LEFT Νο41   ΤΜΧ ∆Α 35   24%     



 

Α6. ΕΝ∆ΟΒΡΟΓΧΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ∆ΕΞΙΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ 

27 ΥΥΕΝ∆110 ΕΝ∆ΟΒΡΟΓΧΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ RIGHT Νο35   ΤΜΧ ∆Α 35   24%     

28 ΥΥΕΝ∆108 ΕΝ∆ΟΒΡΟΓΧΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ RIGHT Νο37   ΤΜΧ ∆Α 35   24%     

29 ΥΥΕΝ∆109 ΕΝ∆ΟΒΡΟΓΧΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ RIGHT Νο39   ΤΜΧ ∆Α 35   24%     

30 ΥΥΕΝ∆112 ΕΝ∆ΟΒΡΟΓΧΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ RIGHT Νο41   ΤΜΧ ∆Α 35   24%     

Α7. ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF 

31 ΥΥΤΡΧ014 ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ.ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΧ ΜΕ CUFF Νο7   ΤΜΧ 52.5.49 14   13%     

32 ΥΥΤΡΧ024 ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ.ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΧ ΜΕ CUFF Νο7,5   ΤΜΧ 52.5.35 14   13%     

33 ΥΥΤΡΧ034 ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ.ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΧ ΜΕ CUFF Νο 8   ΤΜΧ 52.5.19 8,5   13%     

34 ΥΥΤΡΧ015 ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ.ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΧ ΜΕ CUFF Νο 8,5   ΤΜΧ 52.5.61 8,5   13%     

35 ΥΥΤΡΧ044 ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ.ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΧ ΜΕ CUFF Νο 9   ΤΜΧ 52.5.41 14   13%     

Α8. ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ CUFF 

36 ΥΥΤΡΧ013 ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ CUFF No7   ΤΜΧ ∆Α 3,4   13%     

37 ΥΥΤΡΧ023 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ CUFF 

No7,5 
  ΤΜΧ ∆Α 3,4   13%     

38 ΥΥΤΡΧ033 ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ CUFF No8   ΤΜΧ ∆Α 3,4   13%     

39 ΥΥΤΡΧ053 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ CUFF 

No8,5 
  ΤΜΧ ∆Α 3,4   13%     

40 ΥΥΤΡΧ043 ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ CUFF No9   ΤΜΧ ∆Α 3,4   13%     

Α9. ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 

41 ΥΥΤΡΧ002 ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ.ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο 6-7   ΤΜΧ ∆Α 60   13%     

42 ΥΥΤΡΧ001 ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ.ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο 8   ΤΜΧ 52.5.5 70   13%     



 

Α10. ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ 

43 ΥΥΤΡΧ011 ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ.ΣΩΛΗΝ.ΜΕ ΡΥΘΜΙΖ.ΦΛΑΝΤΖΑ Νο7   ΤΜΧ ∆Α 12,6   13%     

44 ΥΥΤΡΧ010 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ.ΣΩΛΗΝ.ΜΕ ΡΥΘΜΙΖ.ΦΛΑΝΤΖΑ 

Νο7,5 
  ΤΜΧ ∆Α 12,8   13%     

45 ΥΥΤΡΧ009 ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ.ΣΩΛΗΝ.ΜΕ ΡΥΘΜΙΖ.ΦΛΑΝΤΖΑ Νο8   ΤΜΧ 52.5.2 14,9   13%     

46 ΥΥΤΡΧ012 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ.ΣΩΛΗΝ.ΜΕ ΡΥΘΜΙΖ.ΦΛΑΝΤΖΑ 

Νο8,5 
  ΤΜΧ ∆Α 12,8   13%     

47 ΥΥΤΡΧ007 ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ.ΣΩΛΗΝ.ΜΕ ΡΥΘΜΙΖ.ΦΛΑΝΤΖΑ Νο9   ΤΜΧ ∆Α 12,8   13%     

48 ΥΥΤΡΧ020 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ.ΣΩΛΗΝ.ΜΕ ΡΥΘΜΙΖ.ΦΛΑΝΤΖΑ 

Νο9,5 
  ΤΜΧ ∆Α 12,8   13%     

Β. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 

Β1. ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 

1 ∆ΑΠΑΘ 00068 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Νο 6 ½   ΤΜΧ ∆Α 1,79   24%     

2 
∆ΑΠΑΘ 

00Α68 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Νο 7 
  ΤΜΧ ∆Α 1,79   24%     

3 
∆ΑΠΑΘ 

00Β68 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Νο 7 ½ 
  ΤΜΧ ∆Α 1,79   24%     

4 ∆ΑΠΑΘ 00Γ68 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Νο 8   ΤΜΧ ∆Α 1,79   24%     

5 ∆ΑΠΑΘ 00∆68 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Νο 8 ½   ΤΜΧ ∆Α 1,79   24%     

Β2.ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 

6 
∆ΑΠΑΘ 

000Β1 ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Νο 3 
  ΤΜΧ 52.5.28 0,16   24%     

7 ∆ΑΠΑΘ 000Γ1 ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Νο 4   ΤΜΧ 52.5.28 0,16   24%     

Γ. ΣΕΤ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 

1 ΥYΝΕΦ003 ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ SET 8 FR   ΤΜΧ 41.2.56 96   13%     

2 ΥYΝΕΦ004 ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ SET 9FR   ΤΜΧ ∆Α 91   13%     

3 ΥYΝΕΦ001 ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ SET 10FR   ΤΜΧ 41.2.56 96   13%     



 

4 ΥYΝΕΦ002 ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ SET 12FR   ΤΜΧ 41.2.56 96   13%     

5 ΥYΝΕΦ005 ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ SET 14FR   ΤΜΧ ∆Α 92   13%     

∆. ΕΝ∆ΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

1 ΥΥ∆ΦΕ025 
ΕΝ∆ΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΑΥΤΟ∆ΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 
  ΤΜΧ 24.5.37 377   13%     

2 ΥΥ∆ΦΕ018 ΕΝ∆ΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ   ΤΜΧ 23.2.16 1100   13%     

3 ΥΥ∆ΦΕ024 ΕΝ∆ΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ  ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ   ΤΜΧ ∆Α 750   13%     

4 ΥΥ∆ΦΕ033 
ΕΝ∆ΟΠΡΟΘΕΣΗ(STENT)ΟΥΡΗΤΗΡΑ,ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ, 

ΑΥΤΟ∆ΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
  ΤΜΧ ∆Α 1950   13%     

  ΣΥΝΟΛΟ         

 


