
 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Καβάλα 31-10-2019 

4η Υ.ΠΕ Μακεδονίας & Θράκης 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού 

 Τμήμα Προμηθειών 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ» ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή 

Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές «Φαρμακευτικού Επιθέματος » για 

τη διενέργεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί αρχικές Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια 

επιτροπή, οι οποίες δύνανται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

Κατόπιν της λήξης  της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης 

των Τεχνικών Προδιαγραφών, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα 

του Νοσοκομείου με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων,  που συμμετείχαν στη 

διαδικασία και θα αναρτηθούν οι παρατηρήσεις που υπεβλήθηκαν. 

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων 

αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ως σχόλια της 

ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από 01-11-2019 ημέρα Παρασκευή έως και 21-

11-2019 ημέρα Πέμπτη. 

 
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr), 
στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Καβάλας (http://www.kavalahospital.gr) και στην 

ιστοσελίδα της 4
ης 

ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης (http://4ype.gr) 

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της 

Δημόσιας Διαβούλευσης των επισυναπτόμενων Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

 

   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ   
 
Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 27ο /Θέμα 11ο/ 27-08-2019 Πρακτικό Συνεδριάσεως του ΔΣ του Γ.Ν. 
Καβάλας (αριθμ. πρωτ. 23687/4-09-2019) οι: Αργυρούδη Ουρανία, Λοστορίδης Ευτύχιος και 
Τάπκος Νικόλαος ορίστηκαν ως μέλη της  επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών στον 
διαγωνισμό φαρμακευτικών επιθεμάτων. 
Κατόπιν αυτού, η επιτροπή συνεδρίασε στις 18-10-19 και συνέταξε τις εξής προδιαγραφές: 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ:36486  
Αυτοκόλλητο επίθεμα αποστειρωμένο υδροπολυμερές –αφρώδες, διαρκούς απελευθέρωσης 
υδροενεργού αργύρου ομοιογενώς κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους με 
περιμετρικό κολλητικό από υδροκολλοειδή κυτταρίνη, χωρίς τοπικό αντιβιοτικό. Ειδικό σχήμα 
κόκκυγα. Διαστάσεις: περίπου 25x25 cm ( ± 2cm). 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ:36485 
Αυτοκόλλητο επίθεμα αποστειρωμένο υδροπολυμερές –αφρώδες,  διαρκούς απελευθέρωσης 
αργύρου ομοιογενώς κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους με περιμετρικό 
κολλητικό από υδροκολλοειδή κυτταρίνη, χωρίς τοπικό αντιβιοτικό. Ειδικό σχήμα πτέρνας. 
Διαστάσεις: περίπου 19x20 cm (± 2cm) 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ:44457 
Επίθεμα αποστειρωμένο με άργυρο, αλγινικό κυτταρίνης και ασβεστίου, μη κολλητικό. 
Σχήματος Κορδονιού. 
Διαστάσεις: περίπου μήκος 45cm (±5cm) 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ:36502 
Τοπικό απορροφήσιμο αιμοστατικό αποστειρωμένο επίθεμα. 
Διαστάσεις: περίπου 7x10 cm (±2cm) 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ:36407 
Μη κολλητικό αφρώδες επίθεμα νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη, με πλέγμα στην 
επιφάνεια επαφής με το τραύμα, εμποτισμένο με βαζελίνη και υδροκολλοειδές. Διαστάσεις: 
13x12 cm (±2cm) 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ:45775 
Αυτοκόλλητο επίθεμα αποστειρωμένο, υδροτριχοειδικό από ίνες πολυμερούς κυτταρίνης, με 
πλέγμα επαφής χωρίς σιλικόνη και με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από υδροκολλοειδή 
κυτταρίνη. Διαστάσεις περίπου 15x15 cm (± 2cm) 
 
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ :48509  
Αυτοκόλλητο επίθεμα αποστειρωμένο, υδροτριχοειδικό από ίνες πολυμερούς κυτταρίνης, με 
πλέγμα επαφής χωρίς σιλικόνη και με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από υδροκολλοειδή 
κυτταρίνη. Διαστάσεις περίπου 10x10 cm (± 2cm) 
 
 
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ :48510  
Αυτοκόλλητο επίθεμα αποστειρωμένο, υδροτριχοειδικό από ίνες πολυμερούς κυτταρίνης, με 
πλέγμα επαφής χωρίς σιλικόνη και με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από υδροκολλοειδή 
κυτταρίνη. Διαστάσεις περίπου 20x20 cm (± 2cm) 
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ:45780 
Αυτοκόλλητο επίθεμα αποστειρωμένο υδροπολυμερές-αφρώδες, διαρκούς απελευθέρωσης 
αργύρου ομοιογενώς κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους, με περιμετρικό 
κολλητικό από υδροκολλοειδή κυτταρίνη, χωρίς τοπικό αντιβιοτικό. Διαστάσεις: περίπου 



12,5x12,5 cm (± 2 cm) 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ:36410 
Αφρώδες υπεραπορροφητικό επίθεμα τριών στρωμάτων το οποίο να αποτελείται από 
περιμετρικό κολλητικό σιλικόνης, εσωτερικό απορροφητικό πολυακρυλικό στρώμα και 
στρώμα αφρώδους πολυουρεθάνης με αυτοπροσκολλούμενη επιφάνεια επαφής με μόρια 
υδροκολλοειδούς και βαζελίνης. 
Διαστάσεις περίπου : 20Χ20 cm (± 2 cm) 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ:44407 
Μη κολλητικό επίθεμα πλέγματος πολυεστέρα εμποτισμένο με βαζελίνη και υδροκολλοειδές, 
με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου-σουλφαδιαζίνης περιεκτικότητας 0,45 mg/cm2. 
Διαστάσεις 15x20 cm (±2cm) 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ:15521 
Αυτοκόλλητο αποστειρωμένο επίθεμα, υδροπολυμερές-αφρώδες, διαρκούς απελευθέρωσης 
αργύρου ομοιογενώς κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους, με περιμετρικό 
κολλητικό από υδροκολλοειδή κυτταρίνη, χωρίς τοπικό αντιβιοτικό. Διαστάσεις: περίπου 
18x18 cm (± 2cm) 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ:46511 
Αερόλυμα επικάλυψης τραυμάτων με άργυρο, υαλουρονικό οξύ και καολίνη. Περίπου 50-300 
ml το μπουκάλι. 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ:20920 
Κρέμα καθαρισμού δέρματος πριν τη χρήση διαγνωστικών συσκευών. Περίπου 100-200 gr. 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ:20922 
Αγώγιμη κρέμα για τα επικολλώμενα ηλεκτρόδια (EEG). Μειώνει αποτελεσματικά τη σύνθετη 
αντίσταση και βελτιώνει την ανίχνευση. Συσκευασία περίπου 100-500 gr. 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ:46362 
Αυτοκόλλητο, αποστειρωμένο επίθεμα με έλασμα αλουμινίου και παράθυρο για στερέωση 
των περιφερειακών καθετήρων. Να παρέχει προστασία εισαγωγής μικροβίων. 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ:42910 
Επουλωτικό, βιοαπορροφήσιμο σπρέι με αιμοστατικές ιδιότητες από κολλαγόνο ίππου. 
Συσκευασία 75 ml. 

                                                                                           
                                                                                             
                                                                                              Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                                                                    ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ : 
 
                                                                                    ΛΟΣΤΟΡΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ : 
 
                                                                                    ΤΑΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
  

 
 
 
 

 


