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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ: «∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού διαγωνισµού «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ» »  
 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. Οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν ήδη εγκριθεί µε την αριθµ. πράξη 29/7-11-2016 πράξη, θέµα 17ο, 
απόφαση του ∆.Σ. και χρησιµοποιήθηκαν στην 6917/2017 διακήρυξη του νοσοκοµείου. 

4. Το από 05/7/2019 έγγραφο µε το οποίο κατατέθηκαν προδιαγραφές και ποσότητες για την διενέργεια νέου 
ηλεκτρονικού  διαγωνισµού. 

5. Την υπ.αριθµ. 18η/20-06-2019 θέµα 9ο πράξη του ∆.Σ. µε την οποία αποφασίστηκε η σκοπιµότητα της εν 
λόγω προµήθειας και την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια τους. 
 

 
Στο πλαίσιο της διενέργειας διαγωνισµού για την προµήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ», το Νοσοκοµείο προβαίνει  στην παρούσα 
Πρόσκληση για ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω. 
1. Με την παρούσα πρόσκληση σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση, η Υπηρεσία µας καταθέτει τις 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 12-07-2019 ως και την 
Πέµπτη 18-07-2019. 
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. 
 
Συνηµµένα ακολουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι. 
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ΜΕΡΟΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

 
Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτοµής µε τη µέθοδο Verres µε κοπτική λάµα  που θα περιλαµβάνει σε ενιαίο σύνολο και 
όχι χύµα  τα παρακάτω εργαλεία µε τις προδιαγραφές που επί µέρους αναφέρονται: • Τροκάρ 5mm και µήκος 10cm µε οξύαιχµο 
κοπτικό και 2 κάνουλες KAI Τροκάρ 10-11mm και µήκος 10cm  µε οξύαιχµο κοπτικό και 2 κάνουλες: Τροκάρ µιας χρήσης 
αποστειρωµένο αποτελούµενο από   ακτινοδιαπερατή κάνουλα και στυλεό από κοπτική πλαστική λάµα µε προστατευτικό µηχανισµό 
ασφαλείας για αποφυγή τραυµατισµού ενδοκοιλιακών σπλάχνων, Η κάνουλα να διαθέτει σύστηµα σταθεροποίησης στο κοιλιακό 
τοίχωµα , να είναι η εξωτερική της επιφάνεια διαµορφωµένη  µε τρόπο που να σταθεροποιείται στο κοιλιακό τοίχωµα, να διαθέτει 
διακόπτη εµφύσησης-εξαέρωσης τύπου 3 way, να έχει αεροστεγή κάλυψη  για την υποδοχή εργαλείων  χωρίς µετατροπέα από 
2mm  
• Βελόνα Verres,  για την δηµιουργία πνευµοπεριτοναίου , µε υποδοχή luer lock να διαθέτουν σύστηµα ασφαλείας και ηχητικής 
επιβεβαίωσης εισαγωγής στην περιτοναϊκή κοιλότητα, σε µήκη :α)12cm   
• λαπαροσκοπικό εργαλείο µε κλιπ medium-large 5mm.  Λαπαροσκοπικό εργαλείο κλιπ  διαµέτρου 5mm µιας χρήσης µε 
τουλάχιστον 15 κλιπ τιτανίου  µεγέθους medium- large µε περιστρεφόµενο στυλεό και ασφαλή σύγκλιση των κλιπ σε όλο το µήκος 
και µηχανισµό µπλοκαρίσµατος των σιαγώνων όταν τελειώσουν τα κλιπ. 
Η τιµή φυσικά του σετ θα πρέπει να είναι µικρότερη από το άθροισµα των επί µέρους εργαλείων.  
Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτοµής  για ανοιχτή µέθοδο Hasson,  και οξύαιχµο  κοπτικό  που θα περιλαµβάνει σε 
ενιαίο σύνολο τα παρακάτω εργαλεία µε τις επιµέρους προαναφερόµενες προδιαγραφές για κάθε εργαλείο: 
• 1 τροκάρ Hasson, αποστειρωµένο µιας χρήσης για ανοιχτή προσπέλαση να αποτελείται από αµβλύ στυλεό και κάνουλα µε 
ενσωµατωµένο σύστηµα σταθεροποίησης και καθήλωσης στο κοιλιακό τοίχωµα , να διαθέτει διακόπτη  εµφύσησης-εξαέρωσης 
τύπου 3 way , να έχει βαλβίδα µε αεροστεγή κάλυψη για την υποδοχή εργαλείων , να υποδέχεται εργαλεία  από 2 mm µέχρι 12mm 
•  1 πλήρες τροκάρ 10-11mm και µήκος 10cm  µε οξύαιχµο  κοπτικό , και 1 τροκάρ µε 2 κάνουλες 5mm και µήκος 10cm µε 
οξύαιχµο κοπτικό, Τροκάρ µιας χρήσης αποστειρωµένο, αποτελούµενο από ακτινοδιαπερατή κάνουλα και κοπτικό στυλεό. Η 
κάνουλα να διαθέτει σύστηµα σταθεροποίησης στο κοιλιακό τοίχωµα,  να είναι η εξωτερική της  επιφάνεια διαµορφωµένη µε τρόπο 
που να σταθεροποιείται στο κοιλιακό τοίχωµα ,να διαθέτει διακόπτη εµφύσησης-εξαέρωσης τύπου 3 way ,να έχει αεροστεγή 
κάλυψη για την υποδοχή των εργαλείων και να υποδέχεται εργαλεία χωρίς µετατροπέα από 2mm .Ο στυλεός να διαθέτει οξύαιχµο 
και όχι ευρύ κοπτικό άκρο , µε µηχανισµό ασφαλείας που να καλύπτει άµεσα το κοπτικό µετά την είσοδο στην περιτοναϊκή 
κοιλότητα, για την αποφυγή τραυµατισµού των ενδοκοιλιακών οργάνων .  
• 1 λαπαροσκοπικό εργαλείο µε κλιπ medium-large 10mm. Λαπαροσκοπικό εργαλείο κλιπ διαµέτρου 10mm µιας χρήσης µε 20 κλιπ 
τιτανίου µέγεθος κλιπ medium- large µε περιστρεφόµενο στυλεό, µε ασφαλή σύγκλιση των κλιπ σε όλο το µήκος , 
 Η τιµή φυσικά του σετ θα πρέπει να είναι µικρότερη από το άθροισµα των επί µέρους εργαλείων  
Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτοµής  για ανοιχτή µέθοδο Hasson και  πλαστικό  κοπτικό, που θα περιλαµβάνει σε 
ενιαίο σύνολο τα παρακάτω εργαλεία µε τις επιµέρους προαναφερόµενες προδιαγραφές για κάθε εργαλείο: 
• 1 τροκάρ Hasson, αποστειρωµένο µιας χρήσης για ανοιχτή προσπέλαση, να αποτελείται από αµβλύ στυλεό και κάνουλα µε 
ενσωµατωµένο σύστηµα σταθεροποίησης και καθήλωσης στο κοιλιακό τοίχωµα , να διαθέτει διακόπτη  εµφύσησης-εξαέρωσης 
τύπου 3 way , να έχει βαλβίδα µε αεροστεγή κάλυψη για την υποδοχή εργαλείων , να υποδέχεται εργαλεία  από 2 mm µέχρι 12mm 
. 
•  1 πλήρες τροκάρ 10-11mm και µήκος 10cm   µε πλαστικό  κοπτικό , 1 τροκάρ µε 2 κάνουλες 5mm και µήκος 10cm   µε πλαστικό  
κοπτικό, αποστειρωµένο αποτελούµενο από   ακτινοδιαπερατή κάνουλα και στυλεό από κοπτική πλαστική λάµα µε προστατευτικό 
µηχανισµό ασφαλείας για αποφυγή τραυµατισµού ενδοκοιλιακών σπλάχνων. Η κάνουλα να διαθέτει σύστηµα σταθεροποίησης στο 
κοιλιακό τοίχωµα ,η να είναι η εξωτερική της επιφάνεια διαµορφωµένη  µε τρόπο που να σταθεροποιείται στο κοιλιακό τοίχωµα , να 
διαθέτει διακόπτη εµφύσησης-εξαέρωσης τύπου 3 way, να έχει αεροστεγή κάλυψη  για την υποδοχή εργαλείων  χωρίς µετατροπέα 
από 2mm . 
• 1 λαπαροσκοπικό εργαλείο µε κλιπ medium-large διαµέτρου 10mm µιας χρήσης µε 20 κλιπ τιτανίου µέγεθος κλιπ medium- large 
µε περιστρεφόµενο στυλεό, µε ασφαλή σύγκλιση των κλιπ σε όλο το µήκος. Η τιµή φυσικά του σετ θα πρέπει να είναι µικρότερη 
από το άθροισµα των επί µέρους εργαλείων 
Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτοµής µε πλαστική λάµα  που θα περιλαµβάνει σε ενιαίο σύνολο και όχι χύµα  τα 
παρακάτω εργαλεία µε τις προδιαγραφές που επί µέρους αναφέρονται:•  Τροκάρ 5mm και µήκος 10cm   µε πλαστική λάµα και 2 
κάνουλες,  Τροκάρ µιας χρήσης αποστειρωµένο αποτελούµενο από   ακτινοδιαπερατή κάνουλα και στυλεό από κοπτική πλαστική 
λάµα µε προστατευτικό µηχανισµό ασφαλείας για αποφυγή τραυµατισµού ενδοκοιλιακών σπλάχνων. Η κάνουλα να διαθέτει 
σύστηµα σταθεροποίησης στο κοιλιακό τοίχωµα, να είναι η εξωτερική της επιφάνεια διαµορφωµένη  µε τρόπο που να 
σταθεροποιείται στο κοιλιακό τοίχωµα , να διαθέτει διακόπτη εµφύσησης-εξαέρωσης τύπου 3 way, να έχει αεροστεγή κάλυψη  για 
την υποδοχή εργαλείων  χωρίς µετατροπέα από 2mm .• Βελόνα Verres, : για την δηµιουργία πνευµοπεριτοναίου , µε υποδοχή luer 
lock να διαθέτουν σύστηµα ασφαλείας και ηχητικής επιβεβαίωσης εισαγωγής στην περιτοναϊκή κοιλότητα, σε µήκη :α) 
15cm•Λαπαροσκοπικό εργαλείο κλιπ διαµέτρου 10mm µιας χρήσης µε 20 κλιπ τιτανίου µέγεθος κλιπ medium- large µε 
περιστρεφόµενο στυλεό, µε ασφαλή σύγκλιση των κλιπ σε όλο το µήκος. Η τιµή φυσικά του σετ θα πρέπει να είναι µικρότερη από 
το άθροισµα των επί µέρους εργαλείων 

 
 

Ο  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
 
     
          Ανδρέας Στ.Τσώλης  

 
 


