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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «MEΣΑΚΑΝΘΙΕΣ 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ» 

ΣΧΕΤ. 

1. Τα υπ’ αρ. 4661 & 4665/14-09-2016 έγγραφα της ΕΠΥ αναφορικά µε την αρµοδιότητα της Επιτροπής 

Προµηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές µετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016.  

2. Το υπ.αριθµ.4989/2016 έγγραφο της ΕΠΥ αναφορικά µε την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών κάθε 

αναθέτουσας αρχής από το όργανο ∆ιοίκησης της. 

3. Την υπ.αριθµ. 14323/ 02-10-2018   δηµόσια διαβούλευση 

 

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού για την προµήθεια «MEΣΑΚΑΝΘΙΕΣ 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ» το Νοσοκοµείο προβαίνει  στην παρούσα  πρόσκληση για 2η ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση  των 

τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω. 

1. Με την παρούσα πρόσκληση σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση, η Υπηρεσία µας καταθέτει συνηµµένες Τεχνικές 

Προδιαγραφές,  µε σκοπό τη δηµόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχοµένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του 

περιεχοµένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συµµετοχής 

υποψήφιων προµηθευτών. 

2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης 

της στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου (www.hospital-agrinio.gr) ήτοι από την  Παρασκευή 14/06/2019 

ως και την Πέµπτη  20/06/2019. 

3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τεκµηριωµένες παρατηρήσεις και να επισηµάνουν τους 

όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισµό και να δηµιουργήσουν 

ενστάσεις η ερωτήµατα κατά την χρονική περίοδο από την δηµοσίευση ως την αποσφράγιση των 

προσφορών. 

4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν  να αποστείλουν τις εµπρόθεσµες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να 

ζητήσουν διευκρινήσεις και στην  ηλεκτρονική διεύθυνση : gnaprom@gmail.com  

5. To Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των 

Τεχνικών Προδιαγραφών µε αντικειµενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή 

προµηθευτών, εξασφαλίζοντας όµως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών µας. 

 

Ο  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Τσώλης Στ. Ανδρέας 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1. Μεσακάνθια - Μεσοπετάλια πρόθεση από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο µε υποπετάλιο ιµάντα.   

Η πρόθεση να διαθέτει επικάλυψη σιλικόνης για την προστασία της µυελικής ζώνης.  

Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε επεµβάσεις Ο5-Ι1.  

Να µπορεί να τοποθετηθεί µε τη χρήση υποπετάλιου ιµάντα αλλά και χωρίς.  

Να διατίθεται σε 5 διαστάσεις 08,10,12,14,16 mm. 

 

2. ∆υναµική µεσακάνθια πρόθεση από Peek µε σύστηµα καθήλωσης - συγκράτησης της µεσακάνθιας 

πρόθεσης.  

Με  ένδειξη χρησης 05 - Ι1 

Να διατίθεται σε 5 διαστάσεις 08,10,12,14,16 mm. 

3. Μεσακάνθια πρόθεση από τιτάνιο τύπου U µε σύστηµα καθήλωσης-συγκράτησης 

Να διατίθεται σε 5 διαστάσεις 08,10,12,14,16 mm.  

  



  

  

 


